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ל תלמידים מסוימים ודיאינטגרציה עומד הפרדוקס של בהדרך לבלב הויכוח אודות 

במהלך הרי : אן טמונה הסכנהכ .רם במיומנויות חברתיות ורגשיותיהעשלמחבריהם על מנת 

- מיפוי וכינון מרגינאליות ואל שרבותטכניקות פיתחה חינוכית המערכת הטוריה ההיס

קבוצות טיפול באמצעות האם . והשוליים של השוני שעתוקהדרה ומה שתורם ל, נורמאליות

הצורות ת אחמדובר בהאם ?  שעתקות הדרה עוד דוגמה של טכנולוגיה שמהיאהטיפוח 

לא עלולה התערבות מוקדמת לשם המניעה  האם ? וחק לשם הפיסגמנטציההחדשות של 

, אכן ניתן לומר כי טיפול סלקטיבי בקבוצות חלשות? ציפיות שליליות כלפי הילדיםייצר ל

גם מחזק את עמידותם הוא : פועל לשני הכיוונים,טיפול באמצעות קבוצות טיפוח, בין היתר

ך יחד א;  ויות חדשותכלים טיפוליים וחינוכיים יחד ומקנה להם מיומנבאמצעות של הילדים 

   .םילדיה מרגינאליות שלחת הנצוה הסטיגמה שלק יזוחפועל לכיוון  הוא, עם זאת

  

סטנדרטי ההקוריקולום הלאומי , שאלות אלה מתחזקות לאור הרפורמות במערכת החינוך

 באווירה זאת פיתוח מערך טיפולי כמו קבוצות הטיפוח מהווה בראש .והדגש על ההישגיות

קיום רמות  לכך כי ותמודעה קיימת , לאחרונה,אך מעבר לכך. ירה ערכיתובראשונה אמ

צרכיהם בתחום הזה והשוני של  של בשלות חברתית ורגשית של התלמידים והשונים שונות

להשיג את היעדים גם  יצירת מסגרות טיפוליות מגוונות שבלעדיהן לא ניתן יהיה יםמחייב

  .שגים בתחום אוריינות מתמטיקה ומדעיםכמו הי, המוצהרים של המדיניות החינוכית

  

 וזאת,  פופולאריות שלה ירדה90- אך בשנות ה; 70-שיטת קבוצות טיפוח נוצרה בשנות ה

נדה ' סותרת את האג,כיתהחבריהם למשום שנדמה הייה כי שיטה זאת שמבדילה ילדים מ

לייה ניות החינוכית שהביאו לעים במדבעקבות השינויי, לאחרונהאך . של אינטגרציה

 ,בין היתר; שיטה של קבוצות טיפוח צמחה מחדש, הרחקה מבתי ספרבאחוזי הבנשירה ו

 שיטה זאת מופעלת ,לפי הנתונים הסטטיסטיים, נוצרה רשת לאומית של קבוצות הטיפוח

  .ביותר ממחצית רשויות חינוך מקומיות

  



מכוונות לפיתוח מיומנויות חברתיות , קבוצות טיפוח מסורתיות מתאפיינות בדגש התפתחותי

).  ילדים למורה ועוזרו10-12  -לא יותר   מ(ותמיכה רגשית במסגרת של קבוצות קטנות 

יצירת אווירה הטיפוח נטען כי הפעלת מגוון רחב של כלים פדגוגיים וטיפוליים שמביאים ל

 להתגבר על התוצאות השליליות של  בסופו של דברית מאפשרתוהעשרה חברתית ורגש

כאשר אבל חשוב לציין  כי  ; הזמן מחבריהם בבית הספרבמשך רוב הבדלת ילדים אלה 

קבוצות אלה מאבדות את  הדגש של הטיפול והטיפוח והופכות לכיתות נפרדות למפרי 

  .ידים בסיכוןהיא רק מגבירה את ההדרה ומחלישה עוד יותר  את התלמ, המשמעת

  

 ,  היעילות של קבוצות הטיפוח בפיתוח מיומנויות חברתיותבחן אתהמחקר שנעשה לאחרונה 

 על השיפור במיומנויות חברתיות יםצביעמ תוצאות המחקר. רגשיות ולימודיות של הילדים

קיים גם שיפור של  ; במה שנעשה בבית ספרמעורבות התלמידיםגברת על ה, והתנהגות

ילדים עצמם הביעו . ישנה השפעה חיובית על היחסים במשפחה, כמו כן; יותתוצאות לימוד

 הילדים עם  השיפור בקרב,  יחד עם זאת.אותם בקבוצות הטיפוחצשביעות רצון מהימ

גם ילדים היפראקטיביים אינו מספיק על מנת  כמו חברתיים ורגשייםהבעיות בתחומים 

בהיעדר התנאים שנוצרים בקבוצת , לאפשר להם לתפקד בהצלחה במסגרת הכיתה הרגילה

גם ברמת הארגון הבית ספרי וגם דרושים שינויים מרחיקי לכת יותר , לשם כך.  הטיפוח

  .קולוםברמת מדיניות החינוכית וגמישות הקורי

  

קבוצות הטיפול באמצעות הצלחת עבור תנאים חיוניים  ניתן להצביע על כמה ,בין היתר

  :טיפוחה

 שתאפשר למקסם רך קבוצות הטיפול לבין מסגרת בית ספרית מעןקשר אינטראקטיבי בי -

  סכנה של הדרהמאת  היתרונות של הגישה הטיפולית תוך כדי הימנעות 

   על הילדים בסיכוןונות מסוימות של קבוצות טיפוח גם בכיתות הרגילות שיקלו  אימוץ תכ-

   עצמםות של ילדיםלו הקשבה לק-

   במהלך הטיפול בקבוצת הטיפוח הכרה בסגנון הלמידה של תלמידים-

   העצמת הורים של הילדים בשוליים-

   חיזוק זיקת הילד לקהילתו-

ר  פיתוח קריטריונים ברורים של מוכנות לעזוב את קבוצת הטיפוח ויצירת תנאים למעב-

  .תוך כדי תמיכה הדרגתית לאחר מכן, חלק

ווים גורמים שליליים ר בכך כי תרבות בית ספרית והכשרת המורים לפעמים מהיהכיש ל-

נדה הפוליטית הנוכחית דורשת מבתי 'האג .שמובילים לסגרגציה והדרה של ילדים בשוליים

לכן כה חשוב שיתוף הפעולה בין בתי .  אך אינה מעודדת אינטגרציה, ספר להעלות הישגים

   . ספר לרשויות חינוך מקומיות


