
 הטמעה מערכתית של

למידה רגשית-חברתית 
מא'-ת'

התוצר הראשוני שלפניכם הוא פרי מחשבות משותפות של חברי וחברות ועדת ההיגוי של הכנס 
?SEL בנוגע לשאלה: מה מרכיב הטמעה מערכתית בת קיימא של

נמשיך ללמוד מהשטח ומהמחקר, נלקט תובנות מהכנס ונפרסם את הגירסה הבאה. 

ובד ונערך על ידי 
 גילי לייבושור

מו"פ אבני ראשה
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א
אקלים מצמיח 

למידה רגשית-חברתית לא מתרחש בכל תנאי. כדי 
ללמד מיומנויות צריך לבסס אקלים ש'מצמיח' אנשים 

דרך מענה מיטבי לצורך האנושי בשייכות ובקשר, 
בביטחון בתחושת מסוגלות עצמית ובפעולה מתוך 

המצפן הפנימי האותנטי. 



ב
)ownership( בעלות
על תהליך ההטמעה
כאשר אנשי חינוך חשים 'מחוברים מבפנים' למהלכים חינוכיים, 
היות והם משקפים את אמונותיהם על איך עושים חינוך ומה 
חשוב בחינוך, הם מוכנים ליזום, ללמוד ולהשקיע בתהליכים 

ארוכים ומורכבים שיש בהם גם כישלונות ותיסכולים, כמו בטמעה 
מערכתית של SEL. לכן, השלב הראשון בהטמעת SEL הוא 

הובלת מהלכים פנים ארגוניים שנועדו לייצר דיאלוג וחיבור אותנטי 
של המהלך לליבה האישית של כל אחד ואחת מאנשי החינוך.

SELSEL



ג
גיבוש ידע וארגונו

 שילוב בין ידע אקדמי ותיאורטי שמונגש לשטח
)Top down( ויצירת ידע חדש על ידי גורמים מהשטח 
)Bottom Up(. רכיב משמעותי נוסף, ולא פחות חשוב, 

הוא היכולת לקחת את הידע החדש שנוצר בשטח 
ולהמשיגו, להפוך אותו לתפיסה סדורה ולמודל עבודה 

 .scaling up ובאופן זה לאפשר



ד
דוגמא אישית 

Walk the talk. חשוב שאנשים שמובילים תהליכי 
הטמעה של SEL יהיו בעצמם 'דוגמאות מהלכות' 

לרף גבוה של הפגנת יכולות חברתיות ורגשיות בכלל 
ולמודעות עצמית לחשיבות ההלימה בין מסרים גלויים 

וסמויים במנהיגות בפרט. זה לא אומר שתמיד ובכל מצב 
ניתן להוות דוגמא אישית, לפעמים טועים, אבל מודעות 
עצמית, היכולת לבקש משוב והחתירה להשתפרות הן 
 .Growth Mindset הבסיס והן דוגמא אישית לרוח ה



ה
הוראה ו SEL של 

SEL מיומנויות

ביום יום, השיגרתי והרגיל של ילדים, ניתנות לילדים 
הזדמנויות לטפח באופן ישיר את היכולות החברתיות-

רגשיות שלהם ולתרגל אותן בדרכים מותאמות מבחינה 
 SEL התפתחותית ורגישות תרבותית. בנוסף, תכני

משולבים בפרקטיקות ההוראה ובתחומי הדעת השונים. 



ו
ויתור על הריבוי 

בתוך מהלך הטמעה מערכתי צריך לבחור, להתמקד, לוותר, 
אי אפשר הכל. איך מתמקדים? לפי הרלוונטיות לארגון 

ולהקשר המקומי, זה אומר גם שמשהו לא יבחר, זה אומר 
שתקציבים צריכים לעבור ממקום למקום וזה לא תמיד 

פשוט, יש מחיר למיקוד. 



ז
 זיהוי

הכאב, האתגר, הצורך 

הטמעה מערכתית של SEL לא אמורה להיות תלויה 
באוויר, אלא עם שורשים מנומקים שנטועים בצורך, 

באתגר, בכאב שחשוב לעצור ולזהות ולראות באיזה אופן 
 למידה רגשית-חברתית יכולה להיות מענה עבורו.

השאלה היא 'פשוטה': SEL לשם מה? 

SEL



ח
חזון משותף 
SEL להטמעת

כדי לסחוב את הקרונות שנקראים הטמעה מערכתית של 
למידה רגשית-חברתית צריך קטר חזק המורכב משותפים 

שחולקים חזון משותף בנוגע לחשיבות SEL והצורך 
שהוא נותן עליו מענה. חזון משותף מנסחים באמצעות 
שיח מתמשך, שפעמים רבות הוא לא חף ממהמורות, 

אבל באמצעותו מתנסחת האחריות המשותפת של כולם 
לתהליך ההטמעה באופן שהופך אותו לבר קיימא.

SEL



ט
טביעת אצבע מקומית

הצורך להתאים את התיאוריה למאפיינים החד פעמיים 
של האקו-סיסטם המקומי. זה אומר שלצד ההכוונה 

ניתנים מרחב וגמישות לחדש, ליצור ולהתאים את תהליכי 
ההטמעה לאקוסיסטם הייחודי. 



י
 יעדי גיל/

ויעדים מבוססי נתונים
למידה של מיומנויות חברתיות-רגשיות תלויה בשלב ההתפתחותי 

בו נמצאים. על מנת לפתח את המיומנויות הללו בקרב ילדים 
חשוב שאנשי החינוך ידעו מה ריאלי ומה מתאים בכל גיל וגיל. 

יעדים מבוססי נתונים – למידה רגשית חברתית אינה ערטילאית, 
אלא מכוונת לקידום אמפירי של מדדים במרחבים הרגשיים, 

החברתיים ובסוגיות של הישגים ומוביליות חברתית. מה שלא 
נמדד, משול ללא נעשה. 



כ
כבוד לקיים, למהלכים 

שכבר נעשו
למידה רגשית-חברתית לא צמחה מתוך ואקום. אין כוונה 
להגיד "לא היה פה כלום קודם" ואין כוונה ל"יחי המלך 
החדש". למידה-רגשית חברתית היא מהלך סדור יותר, 
מערכתי, מקצועי, ומנומק יותר. הצלחה של הטמעה של 
SEL נעוצה ביכולת לזהותיתרונות והזדמנויות בקיים, 

ולצמוח משם. 
 

SEL



ל
למידה רגשית-חברתית 

של מבוגרים
 למידה רגשית-חברתית עוסקת תמיד גם בטיפוח יכולות

ה SEL של המבוגרים. זה חשוב 'פעמיים': ראשית, לשם 
טיפוח השלומות )well-being( של אנשי החינוך ושנית, 
כי אם רוצים ללמד ילדים יכולות חברתיות-רגשיות צריך 

שהמבוגרים ישכללו את היכולות הללו בעצמם. 



מ
מנהיגות מחוייבת

כל מהלך של הטמעה דורש מנהיגות. מנהיגות שמאמינה 
במהלך, מנהיגות שמובילה אותו אל מול קשיים וכשלונות, 

מנהיגות שרותמת אנשים נוספים לכלל קואליציה של 
שותפים, מנהיגות שמאפשרת לאנשים נוספים לזרוח 

ולהוביל את המהלך ביחד איתה. מנהיגות שכזאת מובילה 
לכך ש SEL יהיה 'ארוג' בכל היבטי הארגון. 



נ
נקודת הכניסה 

לתהליך ההטמעה 
מאיפה מתחילים מהלך של הטמעה? זה תלוי בראש 

ובראשונה באקו סיסטם הנדון. יש שמתחילים בהבניית 
ידע, יש שמתחילים בהכשרת סוכני שינוי, ויש שמתחילים 

בעבודה מול ילדים והורים. כך או כך, נקודת הכניסה 
צריכה להיות מנומקת ומודעת.  



ס
סדירויות 

SEL מקדמות

שינוי משמעותי ובר קיימא במערכת החינוך מתבסס 
על שינוי הסדירויות הארגוניות. לכן, חשוב שהפיתוחים 

המקומיים 'שנולדים' על מנת לקדם SEL יהיו כאלה 
שנוגעים גם בשינוי סדירויות או בסדירויות חדשות. 



ע
עקביות

הטמעה מערכתית של למידה רגשית-חברתית לוקחת 
כחמש שנים. נדרשות הרבה מיומנויות חברתיות-רגשיות 

כדי להצליח בכך - התמדה, עקביות, יכולת להתמודד 
עם תיסכולים וכישלונות, שמירה על מיומנויות תקשורת 

טובות, יכולת לשתף פעולה ועוד. כמו אצן שמתכונן 
לריצת מרתון, גם אצני ה- SEL זקוקים לתכנית אימונים, 
לחוסן מנטלי, ליעדים קצרי וארוכי טווח וליכולת להתמיד 
ולהתאושש ממצבי 'פציעה' וזאת באמצעות חזון מנומק, 
שותפויות אמיצות, אחריות משותפת ומנהיגות מחוייבת.



פ
פיתוח מקצועי

חשוב שתהליכי פיתוח מקצועי יהיו בהלימה לתפיסות 
ועקרונות ה SEL, ויהיו מבוססים על הידע הרב שנצבר 

ממדעי המוח בנוגע ל'איך אנשים לומדים?'. הלמידה צריכה 
להתקיים במרחב חברתי, רגשי וקוגניטיבי בדגש על כך 

שהקבוצה היא חלק מתהליך הלמידה. הפיתוח המקצועי 
צריך לאפשר יציאה מהמוכר ולאתגר פרדיגמות קיימות גם 
אם זה לא קל, לחבר לאישי ולסוגיות שנמצאות על 'שולחן 

העבודה' באופן שמייצר רלוונטיות. 



צ
צמיחה מלימוד 

מטעויות וכישלונות 
כשלונות הם חלק בלתי נפרד מהטמעה מערכתית 

של SEL. חשוב לעודד שיח על כשלונות, להכשיר את 
הצוותים לדון בפתיחות בכשלונותיהם, להשתהות 
בהם ולא לחשוש מפניהם משום שהם חלק חשוב 

בתהליך העשייה והצמיחה. מה זה עוד אומר? שמנהיגים 
ומנהיגות צריכים להיות מודל לכך בעצמם כי גם הם 
נכשלים, וגם שחשוב לבנות תהליכי הטמעה שמראש 

בנויים כ'טיוטות' שמשתכללות.   



ק
קהילה כקהל יעד

צוותים חינוכיים ורשותיים פועלים יחד עם משפחות 
וקהילות על מנת לתמוך בהתפתחות הלימודית, החברתית 
והרגשית של ילדים בזמן ומעבר לשעות הלימודים. שותפות 

זאת נרקמת באמצעות שפה משותפת, אסטרטגיות 
משותפות, בניית יחסי אמון ותקשורת דו כיוונית. בנוסף, 
הקהילה עצמה היא קהל יעד לטיפוח יכולות חברתיות-
רגשיות. יש ללמד את המיומנויות שאנו מקנים לילדים 

ולצוותים גם להורים ולקהילה הרחבה. 



ר
רצפים

תהליכי למידה רגשית-חברתית כרצף מלידה עד בגרות, 
בחינוך פורמלי ובלתי פורמלי, במחלקות חינוך ורווחה, 
בריאות ועוד. כדי לייצר את הרצפים הללו צריך 'את 
כל הכפר' כלומר, כדאי שכל הגורמים בתוך פאזל 

השותפים במרחב החיים של ילדים, יהיו חלק מתהליכי 
הלימוד וההטמעה.



ש
שיפור מתמיד 

כתפיסת עולם וכתרבות ארגונית נאספים כל הזמן נתונים 
על תהליך ההטמעה ועל תוצאותיו, התערבויות ותכניות 

נחקרות ונמדד האימפקט שלהן. זה מחייב להסתכל 
באומץ במראה היות ולפעמים הנתונים לא יהיו מזהירים 

ומחמיאים, אבל הם ישמשו בסיס לשיפור מתמיד של 
התפיסות, המדיניות והפרקטיקות בהקשר לטיפוח יכולות 

חברתיות ורגשיות. 



ת
  תלמידים מעורבים

ושותפים ליצירת תהליכים
תהליך הטמעה של למידה רגשית-חברתית לא עובר 'מעל 

לראש' של תלמידים.ות, אלא הם חלק בעיצוב המהלך, 
ביסוסו והטמעתו, הם יוצרים משותפים של החזון.


