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 SEL בתל חברתית-רגשית למידה של מערכתית  הטמעה – הגדולה בעיר 

 יפו-אביב

 

   ד"ר טלי פרידמן :

והעיר הגדולה, במסגרת   selטוב, מתחילים בדיוק בזמן. אז שלום לכולם ולכולן ותודה שהצטרפתם למושב 

הכנס של היוזמה ו... למי שלא מכיר אותי, אני טלי פרידמן. עד לא מזמן עבדתי ביוזמה עצמה, בתפקיד של  

  sel.ilובחודשים האחרונים הצטרפתי לדפנה ולמרכז  selרכזת אקדמית של ועדת המומחים לנושא 

אני אציג את המשתתפות, כמה מינהלות  בבינתחומי, אני אחראית שם על האסטרטגיה ופיתוח. אז לפני ש

קטנות. בתיבת הצ'אט שביקשו ממני להגיד, בתיבת הצ'אט תמצאו קישורים של מטעם היוזמה, גם לתרגום  

לכתוביות אם מישהו רוצה, גם לטופס משוב, גם למתנה, טופס למתנה שתקבלו בסיום הכנס ולעוד דברים  

תוב את חוות דעתכם, מחשבות, רעיונות, שאלות וכך  וגם, אני אשמח אם תשתמשו בתיבת הצ'אט כדי לכ

הלאה. אני במהלך המושב, אני אאסוף את השאלות ומה שנצליח להגיע לשאלות נבחרות, נעשה אותם בחלק  

האחרון של המושב. גם כדאי שתציינו, אם אתם שואלים שאלה, מאיפה אתם, רק ככה שנדע איך להתייחס.  

שוב, לדוקטור ישעיהו שלזינגר שמסייע לנו כאן טכנולוגית ומסייע גם   תודה גדולה אני אומרת כבר עכשיו

מורלית, אז זה גם חשוב. ועכשיו אני שמחה להציג את המשתתפות במושב. אז הראשונה, הגברת שירלי  

 יפו. היי שירלי. -אביב-ברכה, מנהלת מינהל חינוך בעיר תל-רימון

 ברכה : היי, ערב טוב.  -שירלי רימון

יסודיים, משרד  -ידמן : היי. שנייה איתנו, דוקטור אסנת אייל, המפקחת כוללת של בתי ספר עלד"ר טלי פר

 יפו. היי, אסנת.  -החינוך, תל אביב

 ד"ר אסנת אייל : היי, ערב טוב.  

בבינתחומי בהרצליה  sel.ilרובין, ראש מרכז -ד"ר טלי פרידמן : ואחרונה חביבה, דוקטור דפנה קופלמן

 ועמיתתי היקרה לעבודה. היי, דפנה.  

 רובין : היי, טלי. היי כולם. -ד"ר דפנה קופלמן

ד"ר טלי פרידמן : טוב, אז שירלי, אסנת ודפנה, שותפות למהלך מאתגר, גדול ומרגש, שקורה בעיר תל  

ן, אם שמעתם, הוא ממש  בעיר כולה. זה מהלך שברוח כל הדברים שנאמרו קודם לכ selאביב, הטמעה של 

מחבר יחד מדיניות, מחקר ועשייה בשטח ולא, לא בשלושה, לא כשלושה תחומים נפרדים, אלא ממש כאלה  

ששלובים אחד בשני באופן סינרגטי, פועלים תוך הפריה הדדית והזנה הדדית ומתמדת. והיום אנחנו נדבר על 

חברתית, כמנוף להטמעה  -י למידה רגשית הנושא שנצא במוקד של המהלך וזה הפיתוח וההתאמה של יעד

בעיר. אבל אני רוצה שאנחנו נהיה כולנו על אותו עמוד, אז אני רגע אתייחס למונח הזה   selמערכתית של 

של יעדי למידה. יש הקוראים להם סטנדרטים, וסטנדרטים מבחינתנו זה שם בעייתי, מינוח בעייתי, כי  

שהוא הדיאגנוסטי, שהוא נוקשה, נוקשה ולא ולא גמיש.   סטנדרטים מרמז למשהו שהוא נכפה מלמעלה,

אנחנו מתייחסות אליו באופן, מתייחסות למונח הזה באופן שונה לגמרי. אנחנו מתייחסים ליעדי למידה, ככלי  

שאמור להשתלב במהלכים קיימים שנעשים בעיר ובעיקר לשמש כלי לפיתוח של למידה, כמנוף, אני קוראת  

עירונית וזה באמצעות שילוב בפדגוגיה, שילוב במבנים, שילוב   selשל שפת  לזה גם כמצפן להטמעה

בסדירויות, במעקב והערכה, בפיתוח מקצועי וכל מה שאתם יכולים לחשוב עליו. אז ביעדי למידה אנחנו,  

עוד ידובר בהם בהמשך אבל הכוונה היא על מה, למה תלמידים ותלמידות צריכים וצריכות לדעת ולהיות  

ם לעשות עם הידע שלהם, וזה לא עומד בפני עצמו, אלא זה תמיד תוך התאמה התפתחותית לשלבי  מסוגלי
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מקומית ואנחנו נרחיב על זה בהמשך. אבל עכשיו אני מבקשת לפנות אלייך שירלי, - הגיל והתאמה תרבותית

של יעדי  בכלל וכיום ואיך הפיתוח  selכלת השמחה, כדי שתשתפי אותנו איך את רואה את החשיבות של 

יפו. אז אלייך,  -למידה, משתלב במהלכים קיימים של מינהל החינוך ובכלל, בתרבות העירונית של תל אביב

 שירלי. 

   ברכה :-שירלי רימון

למה  -למה, למה כל המהלך הזה וה-תודה. אז ערב טוב. החלק שלי בפאנל, אני חושבת הוא יהיה הצגה של ה

מה הם מאוד מורכבים ואם אין למה שהוא  -איך וה- מות לצידי, ההוא חשוב, כי כמו שתראו מהדוברות החכ

שנתי  -מספיק ברור, אז מראש, לא כדאי להיכנס כמערכת חינוך עירונית, או מערכת חינוך גדולה לתהליך רב

למה ואני רגע אני אשתף אותו ואנחנו במוטיבציה מאוד גבוהה. קודם כל אני  - שכזה. ואנחנו יש לנו את ה

ועי שלי. רוב שנותיי כאשת חינוך, עבדתי עם אוכלוסיות מוחלשות וכשבוחנים לאורך זמן  אגיד למה המקצ

מה מבחין בין נערים ונערות שמצליחים לשבור את מעגל העוני, לבין אלו שלא, המרכיב האישיותי הוא  

וזה   הדומיננטי, המסוגלות האישית, הביטחון העצמי, יכולת לקבל החלטות, הגמישות הרגשית שלהם וכולי

נכון כמובן, גם לאוכלוסיות חזקות ובוודאי ראינו את זה עכשיו במשבר הקורונה, שילדים ונוער, עם  

אישיים גבוהים פרחו ועדיין פורחים ואחרים, גם אם הם מצטיינים בלימודים,  - חברתיים-כישורים רגשיים

מעט חמש שנים, על כל הגיוון  יפו לפני כ-קמלו. וכשאני קיבלתי לידיי את ניהול מערכת החינוך של תל אביב

שבה ועל כל המורכבות שבה, אז ידעתי שהפיצוח של מה לעשות במערכת כזו, הוא חייב להיות משהו שעוד  

לא נוסה, שהוא עמוק, שהוא נוגע בשורש של החיים של הילדים והמשפחות ושהוא לא עוד סטנדרטים  

ינוך העירוני ושיבטיח שהילדים יסיימו את  פקטור שייתן משמעות לח -רגילים של המערכת, אלא איזה אקס

המערכת מוכנים יותר. וכשנחשפתי לעבודה של קאסל, בין השאר על ידי שני אנשים יקרים שאני חושבת  

שהם פה, גם גילי לייבושור וגל פישר, אז שנחשפתי לזה אז הבנתי שזה מה שחיפשתי, שזה מערכת מושגית  

זה ה... משאבי תודעה, המונחים והיעדים שהכי יועילו לילדים. שלאורה נכון שהחינוך בעיר שלנו יצמח ו

למה הוא כדי שנדע אם הצלחנו. בחינוך הרבה פעמים,  -ברמה מערכתית יותר ולזה טלי כיוונה בשאלה, ה

השיח הוא בתשומות ובתפוקות, כמה השקענו, כמה שעות, כמה השתלמויות ולא עוסקים ביעדים ברורים  

ידות בשלבי החינוך השונים. התעודת בגרות בסוף י"ב, היא המדידה המשמעותית,  לכל גיל או בתוצאות מד

השנים של הילדים במערכת והכלי של יעדי גיל   15המרכזית וכמעט היחידה, שיש במערכת החינוך בכל 

 שנתיים, של כל שלוש שנים יעד התפתחותי, הוא מבחינתנו כמו תוכנית ... )קפיצה, דוברת אחרת(  -תלת

   רובין :-נה קופלמןד"ר דפ

- היא כבר הייתה תחילתו של תהליך של עיבוד משותף ביחד, עם כל הצוותים שאסנת תיארה ועם צוות ה

sel.il ברק... שבעצם מובילה  - שגם נמצאות פה, אני ככה מודה לכולם ובראש ובראשונה לאיריס חזקיה

פרת ... ועוד ועוד. אז איך זה נראה  ומנהלת את המהלך הזה, ביחד עם נוספות, עדנה שגיב, מירב וייס וא

התחלה, הייתה כמו ששירלי אמרה, הנושא של - בתכלס? אז כמו שקצת התחלתי לתאר, בעצם ההתחלה

המפגש והמפגש האישי, אנחנו פה טיפה רשמיות, אנחנו בדרך כלל הרבה יותר חבריות ופחות שומרות על 

ר והתחלנו לחשוב באחת הפגישות עלה מאוד ברור  פאסון מקצועי ובעצם התחלנו לדבר, הכרנו והתחלנו לדב

ממך שירלי, הרצון, החלום, שיהיו הגדרות, שנדע למה אנחנו הולכים, שנדע מה מצופה ושכולם יידעו וזה  

באמת, החלק הזה שמתחיל לבנות את תיאוריית השינוי. גם פה היו דברים שנאמרו בתחילת הכנס, אם נדע  

להגיע אליו. לב העניין, אם יהיה את הידע, אצל צוותי החינוך, אצל ההורים,  את הסוף, אז יש כל מיני דרכים 

יש הרבה דרכים להגיע לזה  sel-אצל הילדים, אצל אנשי המדיניות, כולם, לגבי הנושא של יעדי למידה ב

והדרכים יכולות להיות שונות ומגוונות ועדיף שיהיו כאלה, כדי שהם יהיו באמת תואמות תרבותית, שיהיה  

אונרשיפ, שתהיה אוטונומיה, שתהיה חדוות עשייה ולא הנחתה מלמעלה באיזושהי עשייה שהיא מנותקת  

ולא קשורה. ולכן החלק הזה של זיהוי הצורך הוא מאוד משמעותי, אבל גם, לא מיד לרוץ ולעשות, יש  
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ם לכמותניים...  חלקים של חזון ותכנון וגם הם נעשים בתוך כלים מחקריים, איכותניים ועוד מעט ניכנס ג

חשיפה ושיתוף של כולם, בתהליכי למידה בכל הרמות השונות, כדי שכולם ידברו את אותה שפה, כולם  

צריכים לעבור תהליכים דומים שמתאימים להם. למידה של הנושא, חיבור אישי של הנושא, הצוותים  

ה נמצאים בשלב, איפה השונים ובעצם אתם יכולים לראות שאנחנו נמצאים בתחילת הדרך. אנחנו למעש

וי והכוכבים הם המקומות שאנחנו נמצאים בהם, של העיבוד של אותם יעדי  -שיש ככה את כל הסימנים של ה

. אם אנחנו מדברים על מה שקורה בעולם, אז אנחנו באמת, מה שאנחנו עושים, אנחנו מכנסים  selלמידה של 

לנו ליווי של המומחים המובילים בעולם, מקאסל  את הידע שקיים ומתועד מארצות הברית וגם מאירופה, יש 

וגם מאירופה, אבל אנחנו מחברים אותם לדברים שקורים בארץ, במשרד החינוך ובכלל, כ... ומביאים  

אותם, הצוותים השונים כנקודת פתיחה לדיאלוג, כי הדברים האלו צריכים להתאים, יעדים שהם מולבשים  

לב הבא יהיה באמת שלב של אחרי שיהיו ההגדרות האלו, יהיה  הם לא רלוונטיים, הם לא מתאימים. הש

שלב של ההטמעה והבדיקה, אבל הדברים בעצם כל הזמן הולכים באופן מעגלי ומזינים זה את זה, זאת  

אומרת, זה לא תהליך ליניארי, זה תהליך שהוא כל הזמן בהיזון חוזר ובדיאלוג, מנסה להגיע ולהפרות אחד  

יפו, זה הנושא  -יבה משותפת. עוד דבר שמאוד מאוד ייחודי פה למהלך בתל אביבאת השני, בעבודה וחש

שאנחנו נעבוד ונגדיר מלידה עד סוף התיכון. זה ייחודי גם בעולם, כמיטב ידיעתנו, יש רק שלוש מדינות  

בארצות הברית שעשו את זה וגם אז, זה נעשה בחלקים רפרגמנטליים... ולא צוות אחד במקום אחד שעושה  

- ת כל הרצף הזה ויש משמעות לרצף, אז אנחנו באמת מאוד מאוד שמחות על העניין הזה והעיר תל אביבא

יפו, היא שטח מדהים לעבודה בגלל המגוון שלו. זאת אומרת, אנחנו באמת נדגום את האוכלוסיות השונות,  

ארץ, לכל הצרכים  נלמד מודלים שונים והמטרה של הכל, היא לייצר מודל שאפשר יהיה לקחת אותו לכל ה

גיידליינס של איך לפתח את הדברים האלה, במקומות שירצו לעשות את זה. אז טלי  -השונים ולהשתמש בו כ

ציינה קודם וזה עדיין תמיד חשוב להדגיש, כי מדברים על סטנדרטים ולכן גם לא השתמשנו במילה  

יעדים, כדי שזה יגדיר וידבר את   סטנדרטים, שינינו אותה וגם זה היה בתהליך משותף עם הצוותים למילה

השפה שאנחנו מתכוונות. זאת אומרת, צריך להבין, כלי מדידה והערכה הם סופר חשובים, אני חושבת בעיני  

הם לא יעדים   selכולנו, אבל הם גם יש בהם סיכון לכן צריך לדעת מה עושים איתם, והיעדים האלו של 

את המערכת, את הילדים, את ההורים, את צוותי ההוראה,   אבחוניים בשום דרך. הם יעדים שאמורים לשרת

, הם באינטראקציה מאוד מאוד  selכדי לראות איך אפשר לקדם אותם, כי כל הנושא של יעדי התפתחות של 

עם הסביבה. אפשר לטפח ולקדם אותם. הם, אין שום סיבה שלא נדע את היעדים בדיוק כמו של קריאה,  

תית וכך הלאה, אבל החלק של האקטיביות והיכולת להשפיע עליהם היא כתיבה, התפתחות מוטורית, שפ

קריטית ולכן, היעדים הם יעדים ללמידה אקטיבית להתפתחות. גם בתוכם אנחנו צריכים לאפשר תנועה, כי 

אנחנו חייבים לתת מקום לשונות הטבעית, הנכונה, ההתפתחותית והתרבותית, כי יש הבדלים גדולים בין  

בתרבותית אני מדברת אפילו תרבות הכי מקומית, בין בית ספר לבית ספר, גם על זה דובר  מקום למקום ו 

בנושא של ערכים שבית ספר יכול להשפיע ואני מאוד מסכימה עם זה, זה צריך להיות רלוונטי ברמה  

ח  המקומית וזה צריך לשרת את מה שבית הספר רוצה להשיג וזה יכול להיות מגוון, זה יכול להיות בפיתו

המקצועי, תהליכי מעקב, סדירויות וכולי וכולי, כל מה ששירלי אמרה, זאת אומרת, זה צריך לשרת דברים 

קיימים. ופה יש דוגמה קטנה, איך הדברים האלה יכולים להיראות. זה איזשהו שלב ראשוני, לדוגמה אחת  

נו מצפים, פה מה  מתחום אחד של ניהול עצמי ואיך אנחנו רואים את הרצף ההתפתחותי של מה שאנח 

שמסומן ככה במסגרות, מראה איזשהו רצף של התפתחות, מצורך ותלות מאוד גדולה בהרגעה עצמית  

בדמות שעוזרת לי ומתווכת את זה, לבין יכולת קצת מתפתחת שלי עצמי לווסת את הרגשות הפחות קלים  

קחת אחריות, לעשות פעולות  והפחות נעימים וגם אולי שמחה מאוד גדולה, לצד היכולת להתחשב בסביבה, ל

של תיקון וכך הלאה. זה סתם דוגמה אחת, אנחנו לא ניכנס ליותר מזה, אבל כמובן שלאור, כאשר יש כאלו 

יעדים ברורים שהם בעצם מוסכמים על כולם, אנחנו יכולים מתוכם להיעזר בהם בדרכים השונות, כדי  

יודעת כמה זמן דיברתי, אבל אני יכולה  לפתח ולקדם את אותם תהליכים שבית הספר רוצה לקדם. לא

 לעצור כאן. 
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   ד"ר טלי פרידמן :

בדיוק דיברת, בדיוק דיברת בזמן. אז עכשיו אני אעשה עוד סבב של שאלה אחת, לכל אחת מכם. שירלי, את  

אמנם התייחסת לזה וגם דפנה קצת התייחסה, אבל בכל זאת, תל אביב היא עיר מאתגרת במיוחד, כלומר,  

אקונומי  -ניות שלה גדולה מאוד, יש בה אוכלוסייה שבאה מדתות שונות, רקעים שונים, מצב סוציוההטרוג

 שונה. איך, איך...  

ד"ר טלי פרידמן : איך מתמודדים בהקשר הזה, בקביעת יעדי למידה? הרי קביעת יעדי למידה לצורך העניין 

פון תל אביב. איך, איך מתמודדים עם זה  לנער, אני לא יודעת, יש גם פליטים ומהגרים ויש את החברים בצ

 בהקשר הזה?  

   ברכה :-שירלי רימון

ב' של חינוך והגיוון בעיר הוא, הוא אושר...  -מבינות שלא כולם זהים, זה אני חושבת א' \קודם כל, מבינים

הוא הופך אותנו לנשות חינוך טובות יותר, בגלל הצורך שלנו להגמיש כל דבר, כל דבר שאנחנו עושות  

כמעט כל תוכנית היא בתצורה שונה, בין אם זה  -במערכת הוא תמיד בחמש תצורות שונות. כמעט

לאוכלוסייה ערבית או לאוכלוסיית מהגרים, או לאוכלוסיית השכונות של הדרום וגם מרכז וצפון זה לא 

והדרך   אותה אוכלוסייה, אז אנחנו מתייחסים לעיר הרבה פעמים כחמש מערכות שיש להם שפה אחת, אבל,

לעשות את זה, זה רק עבודה עם השטח. זאת אומרת, יש לנו מורות, מורים, מנהלות, מנהלים, יועצות,  

פסיכולוגיות, זה, זה, כל השטח מחזיק את החוכמה המגוונת, התרבותית השונה, הדתית השונה, הסביבתית  

ספר שלנו הם ממילא  השונה והכל בסוף זה ילד שמכיל את כל הדבר הזה ואני חושבת שהיות שבתי ה

מותאמים בהרבה מאוד דברים, לאוכלוסיות השונות וגם ההכשרות של הפסגה לצורך העניין מותאמות  

למורים מצוותים שונים, אז, אז באופן טבעי, כחלק מתרבות ארגונית של עיר, שרואה את השונה והאחר  

 והזה, כ... אין לנו שניים שהם, שהם דומים...  

 ד"ר טלי פרידמן : שהם אחד, כן. 

 ברכה : זה פשוט, פשוט חלק מתרבות ארגונית, זה חלק ממגוון השפות פה בעיר. -שירלי רימון

ד"ר טלי פרידמן : אז זה מעניין. כלומר, כל מהלך שאתם עושים בעיר, יש לו חמש קונפיגורציות שונות לפי 

 חמישה,  

ת, זה לא, ב... לא דומה, גם לצורך העניין, שני בתי ספר ביפו,  ברכה : בהתאמות, כן, בהתאמו-שירלי רימון

 אקונומי גבוה,-הגם ששניהם ערבים אבל אחד משרת אוכלוסייה מאוד מבוססת, סוציו

 ד"ר טלי פרידמן : כן.  

ברכה : ואחד אוכלוסייה מאוד מאוד ענייה, או, זאת אומרת בסוף יש אוכלוסיית ילדים -שירלי רימון

להתאים את עצמה לילדים השונים שבה וצוותי החינוך השונים שבה. וככל שהם מפצלים  שהמערכת צריכה

יותר, אז מתאימים יותר, זה פשוט יותר נכון ויותר ויותר, יותר מדויק ולכן גם עושים את הכל עם השטח וגם  

 מגוונים.  בבחירה של בתי הספר, לתוך צוותי הפיתוח מראש, בחשיבה אחת עם דפנה, בחרנו בתי ספר שהם 

 ד"ר טלי פרידמן : שמייצגים... 

ברכה : שלא, שכל הפיתוח יהיה מוטה תרבות שונה, בכל אחד מבתי הספר, והגנים צריך -שירלי רימון

 להגיד.  
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ד"ר טלי פרידמן : נכון. תודה, שירלי. ועכשיו אסנת לאתגר, גם יש אתגרים שונים, נוספים להטרוגניות.  

יך את רואה את ה... לקחת את המהלך הזה שנעשה בתל אביב, האם ואיך  האתגר של הסקאלינג, כלומר א

 ומה צריך לקחת ממנו, כדי לעשות לו סקאלינג ברמה הארצית, מה את רואה שצריך לקחת משם ומה לא?  

   ד"ר אסנת אייל :

י חושבת  באופן כללי ובוודאי בזמנים האלה, ואנ selודאי, אני חושבת, אני מאוד מאוד מאמינה בחשיבות של 

שהחוסן של תל אביב, זה בדיוק מה שעכשיו שירלי אמרה, דווקא הגיוון הגדול הוא יכול להיות הסקאלינג,  

זאת אומרת, גם מצטבר בו הרבה מאוד ידע וגם הוא מאוד מגוון. זאת אומרת כל בית ספר, כל רשות יכולים 

ושהי תורה סדורה וזה גם מאוד  לקחת, ללמוד ממה שיש ולהתאים לעצמם, מפני שאנחנו לא מביאים איז

מאוד מגוון. אני חושבת שזה החוזק של המודל הזה, שכל אחד יכול להתחבר אליו, אז אני חושבת א' שזה צו  

ארגוני כזה או אחר. אני  - השעה. ב' באמת יש ידע חדש שנצבר פה מהשטח ומהמטה ביחד, ללא כל מיני אגו

, יושבת איתנו כאן חסי, בהחלט זה מודל שהוא מעניין, חושבת שכל הנושא של ההכשרה והפיתוח המקצועי

הכניסה לבתי הספר ועבודה איתנו לאורך ולרוחב, ובעיקר מכיוון שזה באמת צומח מלמטה ולכן אני חושבת  

שכל בית ספר, כל מנהל, כל רשות, בהחלט יכולה ללמוד מזה ובוודאי בכל דרך ההטמעה שלנו. אז אני  

ולה להתאים גם למחוזות אחרים, כלומר מגוון באמת הצוותים ובעיקר  חושבת שהדרך הזו בהחלט יכ

 השותפות האמיצה שיש בין כולם. 

ד"ר טלי פרידמן : הלוואי. הלוואי. תודה. ודפנה, המהלך כולו, כמו שכבר הוזכר כאן, מלווה במחקר, מתחיל  

ן ספציפית, אבל אם את  במחקר, ממשיך במחקר, יש כאן הרבה שאלות שעולות בצ'אט שאחר כך נענה עליה

 יכולה להרחיב קצת על התהליך של השלבים השונים של המחקר ומה הייחודיות שלו, בליווי של התהליך. 

   רובין :-ד"ר דפנה קופלמן

טוב, אז זה באמת, יש ככה גם המחקר הוא מתפתח ביחד עם העבודה המשותפת, עם השטח והמדיניות והכל  

ביחד. זאת אומרת, אנחנו גם משלבים מחקר איכותי וכמותני וגם מגדירות את הדברים, כמובן חלק מראש,  

רינברג ועם לינדה  אבל גם גמישות לעשות את השינויים תוך כדי וגם בהתייעצות יפה עם פרופסור מרק ג

מיליון   80-מדינות, ב  30-בארצות הברית, ב selדונסברי שהיא בעצם אחראית על הנושא של הטמעה של 

בגדול אפשר להגיד שהמחקר  -תלמידים, זאת אומרת, יש כל הזמן תהליכים של חשיבה על הדבר הזה. בגדול

רת המושגית, התכנון, החלקים מתחלק לשלושה שלבים. בשלב הראשון, כל הנושא של ההגדרה של המסג

האלו של ההתאמה, כמו שאמרתי קודם, אנחנו מביאים את הידע, עושים לו אינטגרציה, אבל כבסיס לדיאלוג  

יפו. באותם דרכים זה יבוא לידי ביטוי בכל המסגרות,  -בתל אביב selעם השטח ואז אנחנו מגדירים, מה זה 

ת כלים איכותנים. השלבים הבאים הם שלבים של פיתוח,  באותו בית ספר וכך הלאה, זה בעזר selמה זה 

הגדרה של אותם ... יעדים והשלב שאחריו יבחן בעצם מודלים שונים של הטמעה. זאת אומרת, נרצה לראות  

איזה מודלים, כי כמו שאנחנו כל הזמן אומרות, היעדים הם לא אמורים להיות פוסטר על הקיר, הם אמורים  

אנחנו נרצה לבחון ולראות, מה המודלים השונים שבעזרתם השטח באמת נעזר  לשרת את התהליכים, אז 

בתוך ה... בעזרת היעדים האלו, כדי לקדם את התהליכים שהוא עושה ומה יעיל יותר, מה יעיל פחות, מהם  

החסמים, איך אפשר לעשות סקאלינג יותר טוב ונשלב את הדברים, בהתאם לשאלות שיעלו גם בשטח, מה  

יעניין לבחון. ובמובן הזה, המחקר מאוד מאוד צמוד לשטח, אבל הוא מבוסס על ידע אקדמי, על  שאת השטח 

כלים רלוונטיים ופתוח לפיתוח מקומי שמתאים את עצמו. אנחנו חושבות שזאת הדרך היחידה לעשות מחקר  

לדעתי האישית,  , הדברים חייבים להיות מחוברים, sel-רלוונטי לעולם שלנו היום, לא רק לחינוך, לא רק ב

תם עידן הניתוקים, הוא לא רלוונטי והיום, יש לנו פה הזדמנות מדהימה, לעשות את הדברים בצורה  

 מחוברת, כי יש אמון ודיאלוג בין כולם. 
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יופי, יופי. טוב, עכשיו אני, תודה לכולכן, אבל עכשיו אנחנו נענה לשאלות הרבות של   ד"ר טלי פרידמן :

שהו לארגן אותם ב... לפי נושא, אבל יש פה שאלה מעניינת שהיא כללית יותר המשתתפים. אני ... איכ

ואולי כולכן, כל אחת מכן תוכל לענות. נועה שואלת: מה האתגר הכי גדול שלנו, מה המפתח להצלחה  

 במהלך הזה ואיזה משאבים הוא דורש?  

 ברכה : זה שלוש שאלות.  -שירלי רימון

 ד"ר טלי פרידמן : כן, אבל.  

 ברכה : חכמה נועה, הכניסה שלוש באחת. אהלן, נועה.  -לי רימוןשיר

 ד"ר טלי פרידמן : כן.  

   ברכה :-שירלי רימון

אז אני אענה מכיוון השטח, כמייצגת את השטח. אני חושבת שהאתגר הכי הכי גדול הוא זמן, זמן של, של 

קה של המורים הוא לא כזה  הצוותים בבתי הספר, בגני הילדים, תמיד אין זמן ולצערי, גם מודל העס 

שמאפשר להם זמן ומשרת ההוראה היא לא מספיק מרווחת בשביל שיהיה להם זמן ללמידה ולפיתוח ול...  

 הנה, אז כבר הכנסתי אג'נדה על הדרך. זה גם סאלי, להכניס אג'נדות. אז ...  

 ד"ר טלי פרידמן : על הדרך, זה סאלי.  

ר, אז אני חושבת שהפיצוח שעשינו פה עם מכון ברנקו וייס,  ברכה : כן. היות שזה האתג-שירלי רימון

שבעצם עשו חיבור בין ההנחיה והליווי המקצועי של בתי הספר במהלך של פורצי דרך, עשו חיבור רעיוני,  

... ובמקום שייכנסו עוד מנחים שילוו בתי ספר ובמקום שזה ייתפס כעוד  selתוכני והערכתי יחד עם ה.. 

זמן ועוד כאב ראש ועוד שפה, בעצם המנחים של ברנקו לקחו על עצמם לשים את היעדים   תוכנית ועוד גוזל

, כיעדים של פורצי דרך ועכשיו כל ממדי השינוי שאנחנו מובילים בבתי הספר במהלך של פורצי selשל ... 

השפה   בתי ספר בעיר וזו 60- דרך, מתחבר באופן דרך, דרך היעדי ההערכה, לאותה תוכנית שקיימת כבר ב

המדוברת בעיר, אז בעצם ההתמודדות עם האתגר זה כמו שדפנה אמרה ואסנת אמרה, זה חיבורים, זה לא  

להגיד עוד וזה באמת לא עוד תוכנית, אלא זה איזשהו קרקע שהכל, באמת כמו שאמרתי, כל הנחלים בסוף  

ביטוי ואני לא זוכרת את    מתלכדים לנהר הזה ועם יעדים מאוד ברורים. אז האתגר של זמן כך הוא בא לידי

 שתי השאלות השונות, ניתן גם...  

 ד"ר טלי פרידמן : המשאבים, אבל המשאב הוא גם זמן, זמן הוא גם אתגר וגם משאב כנראה שקשה, אבל...  

ברכה : נכון וגם בסוף, גם במשאבים כספיים אפשר לעשות איגום, אפשר לעשות איגום  -שירלי רימון

כל הוא גם סבלנות שזה גם משהו שהרבה פעמים אין לנו במערכות חינוך, רוצים   והאתגר הכי גדול, קודם 

אל ואחרי  -בי-אל, אז כולם פי-בי-אופנות שבאות והולכות, ורוצים מושגים חדשים, שומעים מהעולם פי

אל. ואז שומעים הוראה כזאת אז כולם הוראה כזאת ואז כבר לא, זאת אומרת יש  -בי-שנתיים כבר לא פי

אופנות כאלה וכולם נורא רוצים רוצים כל הזמן להיות חדשניים במובן הזה ופה, זה מהשורש וזה עמוק  איזה 

וזה תהליכים וזה אישי וזה רגשי וזה משנה פרדיגמה והיות שהפרדיגמה ממילא במערכת החינוך היא עסוקה  

יא לא תחרות והיא  בלשנות את עצמה בשנים האחרונות בגלל המהלכים הפדגוגיים, אז כשיש פרדיגמה שה

לא מטאורים והיא לא היררכיה והיא לא מלמעלה, אלא היא דווקא משתפת והיא, אז אז אז בסוף, יש פה  

משהו שנבנה על תרבות ארגונית של עיר, של מערכת חינוך, של צוות עיר, שמוביל את הכל יחד ובלי זה  

זה חייב להיות שלהם, נובע מהם, יוצא  מאוד קשה, זה לא יכול להיות משהו שמונחת מלמעלה על הצוותים, 

כתנועה טבעית מהצורך שלהם, חייב להיות ככה, לכן גם נדרשת הרבה מאוד סבלנות ובעיקר אמון ואמונה,  

 כמו בכל דבר בחינוך.  
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ד"ר טלי פרידמן : כן. יש פה שאלות נוספות שקשורות ל... מי מעורב בתהליך ואיך מעורבים בתהליך. אז  

דיברנו, תכף אני אתייחס אולי לשאלה ספציפית, אבל שאלה של, ששואל רותם... שהוא   על מורים כבר די

לומד חינוך בלונדון לדעתי. מה קורה עם ה... הוא היה בבית ספר הדמוקרטי לפני כן, הוא שואל, עד כמה  

זה,  התלמידים עצמם מעורבים בתהליך? האם ועד כמה הם מעורבים בתהליך? אז מי מכן שרוצה לענות על 

 שירלי, אסנת, דפנה?  

ברכה : אני רק יכולה להגיד שהתהליך עוד לא, אני אומרת, אנחנו מציגים פה גאנט... ודפנה  -שירלי רימון

הראתה איפה אנחנו נמצאים על הגאנט. תהליך הפיתוח עם השטח בעצם אנחנו לפניו, אנחנו בחרנו את בתי  

זה פריצת דרך אדירה, שדפנה והצוות הצליחו להכניס   שמבחינתנו 3הספר, את הגנים, הכללנו את לידה עד 

לתוך הדבר הזה ואנחנו עוד לא בשלב של הפיתוח, אנחנו עוד שנייה שם. אני מאמינה גדולה בשיתוף ילדים  

בפיתוח ובתהליכים ובקבלת החלטות, זה מהלך סאלי, שמלמד אותם על עצמם ולכן, אני אומרת כחזון, אני  

ק מזה, בטח הנוער אבל אפשר כבר להסתכל גם על ילדים ככאלה, שדרך שאלות  ממש מאמינה שהם יהיו חל

 ודרך תצפיות ודרך, אנחנו נלמד מהם כל כך הרבה, שזה יהיה פספוס לא לעשות את זה. 

ד"ר טלי פרידמן : ובאותו, באותה נשימה, גם נשאל לגבי המקום של ההורים, איך הם, איך, מה הכוונה איך  

 לשתף אותם בתהליך, באיזשהו, באיזה שלב, באיזה מידה, אז כן, גם זה מעניין לשמוע. 

   ד"ר אסנת אייל :

האתגר בעיניי, הנוסף. להגיע  א', זה -אני רוצה להגיד שאני יכולה לקחת את שתי השאלות ביחד ולהגיד ש

לכל ילד וגם להגיע להורים, מפני שאנחנו יודעים שבסוף הילד שחווה, מרגיש, מתנהג ויש לו את מיומנויות  

, רוצה גם לראות את זה כמודל בבית ולהיות גם עם ההורים, אני חושבת שזה אתגר גדול. אנחנו באמת  sel-ה

, הוא קריטי כל הזמן במראה של איפה אנחנו נמצאים  sel.ilי של עוד לא בדרך לשם. אני רוצה להגיד שהליוו

ומה אנחנו צריכים לעשות הלאה וגם המחקר הוא מאוד משמעותי בעיניי. אני חושבת שאנחנו, אני מצטרפת 

 לשירלי, אנחנו עוד לא שם, אבל יש לנו כוונה לעשות את זה. 

מה לגבי אוכלוסיות עם צרכים מיוחדים? האם יש  ד"ר טלי פרידמן : אוקיי. מה לגבי שאלה אחרת שנשאלה, 

 לזה התייחסות מיוחדת אליהם, או שלא כרגע, לא בשלב הזה? 

 ברכה : דפנה יכולה להתייחס לזה.  -שירלי רימון

 רובין : כן.-ד"ר דפנה קופלמן

 ברכה :  הם גם חלק...  -שירלי רימון

   רובין :-ד"ר דפנה קופלמן

שאמרתי, אנחנו ככה, מלווים במובילים בעולם והעלינו את השאלה הזאת,   זאת שאלה מאוד מאוד טובה וכמו

כי היא עלתה מתוך העיר, החינוך המיוחד הוא חלק אינטגרלי בתוך כל העשייה, בתוך כל הצוותים ובאמת  

- העלינו את השאלה הזאת לפרופסור מרק גרינברג ולפרופסור לינדה דונסברי שהם כמו שאתם מבינים, ה

ולם. ולהפתעתנו, תשובתם הייתה שהנושא לא התייחסו אל הפיתוח יעדים ... ספציפית לחינוך  מובילים בע

מיוחד, אז אין לנו מודלים בעולם, זה לא אומר שאנחנו נרתעות, להפך, אנחנו אוהבות אתגרים כאלה ואנחנו  

כל אחד  הדרך שכרגע אנחנו מנסות להתמודד איתה, זה בעצם שנציגות של החינוך המיוחד נמצאות ב

מהצוותים ואנחנו נראה ביחד איך, איך נכון ובמה זה מתאים ומה זה יכול לשרת. תהיה בקרוב מאוד גם  

עבודה עם המנהלות והסגניות של מנהלות בתי הספר של החינוך המיוחד, זאת אומרת, מבחינתנו זה חלק  

הרבה מאוד דברים ואנחנו נראה  אינטגרלי. כמובן שחינוך מיוחד זה מילה גדולה, יש שם הרבה מאוד גוונים ו

 איך הדברים משתלבים אבל זה בהחלט חלק מהתוכנית שלנו. 
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אוקיי. והיינו בהורים, היינו בילדים, היינו במנהלים, עכשיו אנחנו נשאלנו לגבי מורים   ד"ר טלי פרידמן :

ליך, כי כמו  ומורות. שאלה ליאת דביר, היא הייתה רוצה לשמוע על תהליך העצמה של המורים בתוך התה

שהיא אומרת בצדק, נדרשת אוטונומיה גבוהה לתהליך הזה וצריך מורה שמקבל מרחבי צמיחה ויזמות  

ואפשרויות. אז איך, איך, איך זה קורה ואיך ושאלה נוספת בעניין הזה, זה מה שיתוף הפעולה מצד המורים,  

 חות המנשבות מכיוון המורים? אני לא יודעת אם הם  עוד הגיעו כבר ממש למורים עצמם, אבל איך הרו

 ברכה :  -שירלי רימון

אז אני אענה מכיוון השטח ואז דפנה תענה מהכיוון של ההובלה של הפיתוח והמחקר. אני חושבת שאם זה  

על, אז נכשלנו, נכשלנו -ידרוש הרבה זמן ומוטיבציה מאוד גבוהה של המורים, או איזה שהם יכולות

שהוא אורגני ושהוא מגיע בזמן הנכון ובבשלות הנכונה של מערכת חינוך, זה  בפיתוח. כל הקסם של מהלך 

שהוא הטבעי של המורות ושל המורים וככל שאנחנו נצליח שהפיתוח יהיה חלק מתהליך הוראה ולמידה,  

שהוא ממילא מתקיים אבל יש לו המשגה אחרת ויש לו מסגרת ועכשיו יש לו יעד, שוב, אם מערכת החינוך  

, שלל תוכניות אסאליות כבר לאורך השנים, sel, מדברת sel-יפו לא הייתה כזו שעוסקת ב-בשל תל אבי

מנהלים שמדברים את השפה ויודעים גם לדבר רגשות, ומורות ומורים כמובן שיש בהם גם אמון גבוה,  

ליך ספור קהילות מורים שהם יזמים, זאת אומרת, אם מערכת החינוך העירונית לא הייתה בשלה לתה-באין

למה. התהליך הוא  - הזה, אז לא היינו נכנסים לתהליך כל כך מורכב וזה גם מה שאמרתי בהתחלה לגבי ה

מאוד מורכב, הוא לא יכול להיות מורכב מבחינת זמן המורים, או מבחינת הדרישות מהמורים, כי אז בעצם  

יך של הפיתוח הוא בעיקר  הוא חיצוני למערכת, הוא חייב לנבוע ממה ש... לנבוע ממה שקיים כרגע והתהל

על היעדים, כי אם מורה או מחנך או מחנכת, עושים עבודה מאוד משמעותית עם ילדים והם עושים, הם  

עושים, בכל הארץ עושים עבודה מאוד משמעותית בבתי הספר ובגנים. גננות הרי מטפחות ילדים לרמות  

ה שאנחנו באים לתת להם זה מתנה של איך  רגשיות וחברתיות מאוד מאוד גבוהות ביכולות שלהם, אוקיי? מ

תדעו שהצלחתם. אנחנו נותנים להם כיוון דרך, אנחנו נותנים להם את האור שהם מסתכלים ואומרים אוקיי,  

אז לשם הגעתי, לשם לא הגעתי, אלה אבני הדרך שאני צריכה לעבור בתהליך. אנחנו לא מוסיפים להם 

אוקיי? אנחנו לא עכשיו מוסיפים עוד הכשרות למורים ולא עוד  עבודה, אנחנו לא, כי ממילא זה מתקיים, 

תהליכי פיתוח, אלא אנחנו רוצים שאת מה שהם עושים ממילא ואני מאמינה שכשיש יעד, שהוא מאוד  

מוגדר, אז מתכווננים אליו, כי אם אנחנו נראה שאחד מהיעדים זה רפלקציה, יכולת רפלקטיבית בסוף כיתה  

לדים שלה צריכים בסוף כיתה ג' לדעת לעשות רפלקציה, לתרגל רפלקציה, אז ממילא  ג' ומחנכת יודעת, שהי

היא תרצה להיות ביעד הזה כי היא רוצה שהילדים שלה יצליחו, אני מאמינה שכל אנשי החינוך רוצים  

 שהילדים שלהם יצליחו ולא תמיד פשוט אומרים להם מה זו הצלחה,  

 ד"ר טלי פרידמן : כן.  

רכה : ולא תמיד שואלים אותם את השאלות הנכונות ולכן זה מבחינתי, מתנה למורים כדי ב-שירלי רימון

להקל עליהם וכדי לתת להם את הביטחון שהם בדרך הנכונה, או לכוונן אותם, אבל בשום דבר זה לא, לא  

 אמור להעמיס עליהם, אחרת, אחרת נכשלנו.  

, שזה מאוד חשוב. הם מרגישים את זה ואז הם  וגם מכיוון שהם חווים את זה בעצמם  ד"ר אסנת אייל :

 יכולים גם להתקדם עם זה הלאה. 

ד"ר טלי פרידמן : כן ומתחבר למה שאת אמרת שירלי, על היעדים שהם ירגישו שהם יגיעו ליעדים וישיגו  

אותם, אז יש כאן הרבה שאלות על איך מודדים את זה, איך יודעים שהגיעו ליעדים, איך נעשית ההערכה  

 מה. זה אולי דפנה, את יכולה להתייחס?  עצ
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   רובין :-ד"ר דפנה קופלמן

 כן, אני יכולה להתייחס.  

ד"ר טלי פרידמן : וזו, סליחה, זו, אם אנחנו רוצות ממש להיות בסדר ולעמוד בזמנים אז נענה על השאלה  

 הזו ואז משפטי סיום.  

 רובין : משפטי סיום, כן.  -ד"ר דפנה קופלמן

 ן : אבל קודם תעני על העניין של ההערכה כי... ד"ר טלי פרידמ

רובין : כן. אז אני אענה על זה בקצרה, אני אענה על זה בקצרה כי זה נושא מאוד מאוד  -ד"ר דפנה קופלמן

רחב, שאפשר לדבר עליו הרבה מאוד, אז לכן זה קצת פחות ככה, אני אגיד שוב, שבארץ יש כמה, יש הרבה  

פערים מאוד גדולים חסרים. אחד מהם זה אותם יעדים, שניים זה כלי הערכה , אבל יש כמה sel-עשייה ב

ומדידה. אין לנו את הכלים הנכונים, יש בעולם. אחד הדברים שאנחנו באמת שואפות לעשות בתוך המהלך  

הזה, זה להתאים, לשם מה מודדים צריך לדעת, איך מודדים, מה עושים עם הנתונים, אבל בכל מקרה, כל  

וא צריך להיות תהליך שהוא שקוף, זמין ורלוונטי לאנשי החינוך. זאת אומרת שהם יכולים לעשות  תהליך ה

עם זה משהו, שהם רואים את זה בעיניים, שזה יכול לכוון אותם, אחרת זה לא לעניין. אבל שוב, זה באמת  

 דיון מאוד מאוד ארוך וגם הדברים האלו יפותחו ביחד, לא בצורה מבחוץ.  

ידמן : שרון אוראלי שואלת, מבקשת בהקשר הזה, דוגמה ליעד שהוא לא אבחוני, אבל בכל זאת  ד"ר טלי פר

 מדיד. יש לנו איזה דוגמה לכך? 

 רובין : בוודאי, יש בלי סוף לדוגמאות לכך. אנחנו מדברים על דברים שהם יותר נצפים, -ד"ר דפנה קופלמן

 ד"ר טלי פרידמן : התנהגותי.

: התנהגותיים, שאפשר לראות אותם בעיניים ושהם יכולים לכוון את העבודה ואת   רובין-ד"ר דפנה קופלמן

 הטיפוח של אותם מטרות, אבל שוב באמת, זה תהליך לדבר הרבה לעומק ושוב, אני פשוט...  

 ד"ר טלי פרידמן : ננסה, נעשה כנס נפרד.  

 רובין : כן, כנס על כלי הערכה ומדידה. -ד"ר דפנה קופלמן

 ד"ר טלי פרידמן : להערכה ומדידה.  

רובין : מה שאני אבל כן רוצה להדגיש, הכלים מטרתם לעזור לתהליך בשטח ולא לשום  -ד"ר דפנה קופלמן

דבר אחר, זה ממש חשוב. לכן זה צריך להיות זמין, בדיוק כמו ששירלי דיברה על השעות לא עומס, גם  

המורה אומרים זה עוזר לי, זה הכי פשוט \ם לא יכולים להיות עומס, הם צריכים להיות כאלו, שהמורהכלי

 להסביר את זה אולי.  

ד"ר טלי פרידמן : אוקיי. נשמע לי סיום מצוין. ועכשיו אני אודה לכל המשתתפות והמשתתפים שהגיבו  

 , משהו שהקהל ייקח איתו הביתה.  ותרמו ושמעו ונעבור למשפטי הסיום. שירלי, תתחילי את. בבקשה 

   ברכה :-שירלי רימון

אז אני אשתף טלי, נכון? בשקיפות שטלי אמרה לנו להכין אולי משפטי סיום, ואמרתי לה שאני לא, לא 

יכולה לבוא מהבית עם משפט סיום כי אני חייבת להרגיש את הקבוצה שאני מדברת אליה ואני חייבת לראות  

 מה, מה עולה בי להגיד לקבוצה. אז אני רוצה, 
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 ד"ר טלי פרידמן : כך אמרה. 

ברכה : אז אני רוצה להגיד שיש משהו מאוד מאוד מרגש במושב כזה, שהוא עוסק בתהליכי  -לי רימוןשיר

עומק של התפתחות של ילד וכמו כל דבר שאנחנו עושים במערכת החינוך בעיר, אנחנו נרגיש שאם זה  

ן של  יפו, אז לא באמת פרצנו את הדרך ואני ממש אשמח, גם לשמוע מניסיו-יישאר בגבולות תל אביב

רשויות אחרות ושל בתי ספר וראיתי שיש פה גם בין המשתתפות גננות בגיל הרך וכולי. ככל שנלמד יותר,  

אני מראש, אני סיפרתי לכם שבכלל נחשפתי לעולם הזה, כי אני כל הזמן לומדת מאנשים ואני חושבת שככל  

א באמת יכול להשפיע מלמטה  שאנחנו נלמד פה יותר יחד ונעשה איזה תהליך שהוא ארצי, שהוא רחב, שהו

למעלה וגם אני יודעת שמיכל טביביאן במשרד החינוך לגמרי בתוך הדבר הזה, אז יש פה איזה הלימה, בין  

נוכל להגביר אמון, שמאוד מאוד נשחק   SELמטה ובין שטח. נראה לי שאולי דווקא דרך המושגים האלה של 

ות מקומיות, זה משהו שהוא יכול להיות גשר נכון בשנה האחרונה, בין המשרד ובין השטח ודווקא ברשוי

 זה נראה לי, זה מה שעלה לי כמשפט סיום. ותודה.   SEL-ודרך ה

 ד"ר טלי פרידמן : נהדר. יש לנו, עלתה לנו מצגת לא ברורה של מי, ישעיהו, זה ... פה? 

 ברכה : משפחה נחמדה סך הכל.  -שירלי רימון 

 כיר ושיהיה במזל. טוב, אז על רקע המשפחה הזו, אסנת.  ד"ר טלי פרידמן : כן, כן, נעים לה

   ד"ר אסנת אייל :

ממש במילה, גם אני לא הכינותי מראש, אני לא הכנתי בעוונותיי שיעורי בית, טלי. אני רוצה להגיד שאני  

 חושבת,  

 ד"ר טלי פרידמן : הכי טוב, ספונטני... כן.  

מערכתית, מקצועית יוצאת מן הכלל. אני גם כן מעמידה את    זה, זה ממש עבודה אישית, selד"ר אסנת אייל : 

 עצמי, את עצמנו לכל שאלה ואם אתם מאמינים בזה ומרגישים שזה הדבר הנכון, לכו על זה. 

 ד"ר טלי פרידמן : נהדר. דפנה? 

 :   רובין-ד"ר דפנה קופלמן

ל פרופסור מוריס אלאייס  , ש2013-אוקיי, אז אני כן הכינותי מראש. קראתי פשוט שלשום מאמר שיצא ב

שהוא מראשי התחום, והמשפט שהוא פותח את המאמר קנה אותי, כי אני בפחד אני חייבת להגיד. אני בפחד  

חברתית תמיד היה, איכשהו עכשיו עם הקורונה,  -, כאילו הוא, הנושא של למידה רגשית sel-שהווייב של ה

האלה שקמים והולכים והמשפט הזה הרגיע אותי   נאמר בכל מקום ואני חוששת מהטרנדים sel, sel, sel-ה

. אז  social emotioanal learing is here to stay mainly because it never leftואני אקריא לכם אותו, הוא קצר: 

 זה מה שיש לי להגיד.  

 ד"ר טלי פרידמן : נהדר.  

 ד"ר אסנת אייל : ... מצוינים, דפנה.  

 זה,  ד"ר טלי פרידמן : אני חושבת ש

 ברכה : זה למי שיש זמן לקרוא מאמרים, אסנת.  -שירלי רימון

 ד"ר טלי פרידמן : אני חושבת שזה משפט,  
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 רובין : אני משתפת במאמרים האלה את אסנת גם בשבת בבוקר.  -ד"ר דפנה קופלמן

 ד"ר אסנת אייל : נכון, נכון, נפלא. 

   ד"ר טלי פרידמן :

סאלי לחלוטין. אני מודה  - אני חושבת שזה משפט מצוין לסיום המושב הזה, שלדעתי גם היה מצוין ונעים ו

לכם הדוברות, אני מודה לכם המשתתפות ולמשתתפים. אני מודה לך ישעיהו. כל מי שרוצה, המושב הזה  

אז יהיה  SEL.IL-ו, במוקלט, מצולם, יתומלל ויעלה בחומרים של היוזמה וגם אנחנו בטח נעלה את זה אצלנ

שם גם קישורים למאמרים ולדברים נוספים. אתם מוזמנים לפנות אלינו לכל אחת מאיתנו, בכל שאלה  

 נוספת. היה לנו לעונג לארח אתכם ולהיות אתכם. אז תודה לכולם.

 


