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מהי למידה חברתית־רגשית )SEL( ומדוע היא חשובה?1 

כבר ביוון העתיקה הציע אפלטון גישה חינוכית הוליסטית שמשלבת בין לימודי אומנות, 
ללא  לדעת  "חינוך  כי  קבע  תלמידו  אריסטו  ולמוסר.  לאופי  חינוך  ובין  ומדע  מתמטיקה 
 Educating the mind without educating the heart( חינוך של הלב איננו חינוך כלל" 
בין תפיסות עתיקות אלה לבין העיסוק  is no education at all(. חוטים רבים מקשרים 
המתפתח בעשורים האחרונים בלמידה חברתית־רגשית. התפיסה הרווחת כיום של החינוך 
הבית ספרי היא הוליסטית במהותה, ומדגישה את הצורך לשלב בין העולם החברתי־רגשי, 
המוסרי, האזרחי והאינטלקטואלי של התלמידים. טיפוח המשאבים בתחומים אלה נועד 
מערכות  כיום  מנחה  זו  תפיסה  ומשמעותיים.  מספקים  חיים  לחיות  סיכוייהם  את  לקדם 
 ,OECD-חינוך ברחבי העולם ומשמשת כבסיס לפרויקטים רחבי היקף של ארגונים כמו ה
)ארגון   CASEL רגשיות(,  חברתיות  יכולות  לקידום  האירופית  )הרשת   ENSEC אונסקו, 
בלמידה  הרב  העניין  אחרים.  ורבים  חברתית־רגשית(  למידה  המקדם  מוביל  אמריקני 
ובמיומנויות רגשיות־חברתיות נובע במידה רבה מהעדויות2 לכך שמיומנויות אלה תורמות 
לתלמידים ומשפיעות על הצלחתם בבית הספר – ובעתיד גם במקומות עבודה, במערכות 

יחסים וכאזרחים בחברה, ומכך שנמצא כי הן ניתנות לעיצוב, ללמידה ולטיפוח. 

המשגות של SEL ועוגנים תיאורטיים מרכזיים 

למונח SEL ישנם שמות רבים נוספים, וביניהם: כישורים "רכים", מיומנויות המאה ה-21, 
מיומנויות לא־קוגניטיביות, חינוך לאופי ולאישיות )moral and character education( ועוד. 
 SEL ריבוי השמות מצביע גם על מגוון הגישות והתיאוריות שנמצאות בבסיס של המונח
ומשיקות לו. בין התיאוריות המרכזיות ניתן לציין את הפסיכולוגיה החיובית, אינטליגנציה 
רגשית, תיאוריות של מוטיבציה, התקשרות )attachment(, למידה חברתית, תיאוריות של 
נקודות  מריבוי  הנובעת  המושגית  העמימות  למרות  מוסרי.  וחינוך  אופי  עיצוב  אישיות, 
המבט, נראה כי יש הסכמה כללית כי המהות של SEL היא לפתח ולטפח את היכולת של 
וכן לקבל  ואת האינטראקציות שלהם עם אחרים,  ולנהל את רגשותיהם  תלמידים להבין 
החלטות אחראיות. בתוך ההסכמה הכללית הזו הוצעו מספר רב של מודלים, הנבדלים זה 

מזה בדגשים על הכישורים ובאופני הטמעתם.

דגשים מרכזיים ממודלים מובילים 

 CASEL – Collaborative for Academic, ידי  על  הוצע  בתחום  המרכזיים  המודלים  אחד 
Social, and Emotional Learning – ארגון ללא כוונת רווח שעומד בחזית המאמצים לקידום 
להשלכות  מחקר  מבוססות  לעדויות  מתייחס  זה  מודל  בארה"ב.  חברתית־רגשית  למידה 
ברמת  SEL. המודל מציע אסטרטגיות מותאמות  תוכניות  טווח של  וארוכות  טווח  קצרות 
הכיתה, בית הספר, המשפחה והקהילה לקידום הישגים לימודיים ויכולות חברתיות רגשיות.3

ראו: שפרלינג, ד' )2018(. למידה חברתית רגשית: מיפוי מושגי, בסיס תיאורטי ואמפירי. ל' יוספסברג בן־יהושע   1
)עורכת(. סקירה מוזמנת כחומר רקע לעבודתה של ועדת המומחים לנושא טיפוח מיומנויות חברתיות רגשיות 

במערכת החינוך. תל אביב: הוצאת מכון מופ"ת.

)2018(. התערבויות לטיפוח מיומנויות חברתיות־רגשיות  ל'  יהושע,  ויוספברג־בן  ע', רומי, ש',  רן,  להרחבה ראו:   2
)Social Emotional Learning; SEL( והטמעתן במערכת החינוך. סקירה מוזמנת כחומר רקע לעבודתה של ועדת 
המומחים לנושא טיפוח מיומנויות חברתיות־רגשיות במערכת החינוך. תל אביב: הוצאת מכון מופ"ת. עמ' 25-17.

.CASEL עוד על אסטרטגיות מותאמות ראו במסמך האינדיקטורים של  3
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המודל מציע חמש יכולות קוגניטיביות, רגשיות והתנהגותיות הקשורות זו לזו ומרכזיות  
להצלחה בבית הספר ובחיים הבוגרים:

מיומנויות בתחום המודעות העצמית.   .1
מיומנויות בתחום הניהול העצמי, ובעיקר ויסות של רגשות והתנהגויות.   .2

מיומנויות בתחום המודעּות החברתית, וביניהן הבנה של נורמות חברתיות וקבלה של    .3

האחר.
מיומנויות ביחסים בין־אישיים.   .4

יכולת קבלת החלטות אחראית.    .5

מודל ה-"Big Five", אשר מתמקד במאפייני אישיות ומציג חמש  מודל מרכזי נוסף הוא 
 John,( תכונות שנמצאו מנבאות הצלחה חינוכית, תעסוקתית ובריאותית וכן רווחה כללית
מארגנת  כמסגרת  המודל  את  לאחרונה  אימץ   OECD-ה  .)Naumann & Soto, 2008
למחקר בין־לאומי רחב היקף של למידה חברתית־רגשית.4 חמש התכונות המרכזיות לפי 

מודל זה הן:

מודעּות – הנטייה לשליטה עצמית ולהתנהגות מאורגנת ומתוכננת, יחד עם מאמץ    .1

להגשמת היעדים האישיים.
להיות  אינטימיות,  לקיים  שותפים,  לחפש  הנטייה   –  )extraversion( החצנה    .2

במערכות יחסים ולהרגיש בנוח בנוכחות האחר. 
יחסים  מערכות  לתחזק  פעולה,  לשתף  הנטייה   –  )agreeableness( נועם/נינוחות    .3

חיוביות, להימנע מקונפליקטים בין־אישיים או להקטינם. 
יציבות רגשית – רמת השליטה ברגשות ובמצבי הרוח.    .4

פתיחּות לניסיון – נכונות לגירויים מחשבתיים, לחוויות ולהתנסויות חדשות.   .5

ויכולת ההסבר והניבוי של המודל, הביקורת המרכזית עליו היא שאינו  על אף מרכזיותו 
מודל  להשתנות.  יכולות  אופי  תכונות  כיצד  מסביר  ואינו  וטיפולי,  חינוכי  פתרון  מספק 
נוסף שראוי להזכיר הוא של Jones & Bouffard )2012(. הדגשים במודל מארגן זה דומים 
למידה  של  והמיומנויות  היכולות  קבוצת  ממנו,  בשונה  אך   ,CASEL של  במודל  לדגשים 
חברתית־רגשית מחולקת לשלושה מקבצי כישורים. כמו כן, מודל זה מבליט את ההקשר 
שבו מתרחשת הלמידה, הפיתוח האישי המבוקש והתוצאות הרצויות. שלוש הקטגוריות 

של היכולות והמיומנויות הן: 

התנהגות,  ויסות  רגשי,  ביטוי  רגשית,  מודעות  כמו  כישורים   – רגשיים  תהליכים    .1

אמפתיה ויכולת החזקה בפרספקטיבות שונות.
מיומנויות חברתיות/בין־אישיות – לרבות הבנה של רמזים חברתיים, אינטראקציות    .2

חיוביות עם בני גיל ועם מבוגרים, יישוב סכסוכים וקונפליקטים והתנהגות פרו־חברתית 
אחרת. 

 ,)attention control( ויסות קוגניטיבי – הכולל כישורים ומיומנויות של שליטה בקשב   .3

ריסון, תכנון עבודה וזיכרון עבודה, גמישות קוגניטיבית ועוד. 

.Chernyshenko, Kankaraš & Drasgow, 2018 :להרחבה ראו  4



מודל זה מדגיש כי התפתחות הילד מושפעת מהקשרים שונים ומהאינטראקציה ביניהם. 
אלה נעים בין ֶהְקשרים מיידים כמו משפחה, תלמידים עמיתים, הקשר כיתתי והקשר בית 
ספרי, לבין הקשרים מרוחקים יותר כמו הקשרים תרבותיים ופוליטיים. המודל מבליט את 
תפקידם החיוני של המורים להקשר הכיתתי ולהקשר הבית ספרי על כל רבדיו: תיחזוק 

מערכת יחסים תקינה ובריאה עם התלמידים; תמיכה בהוראה וניהול הכיתה.  

)Jones & Bouffard, 2012( SEL מודל מארגן של

הרלוונטיות של SEL לאתגרי המאה ה-21

במערכות החינוך רווחת כיום הגישה כי תפקידן להכין את התלמידים להתמודד בהצלחה 
ויכולות קוגניטיביות לא יספיקו  עם אתגרי המאה ה-21. יש הבנה כי כישורים אקדמיים 
מורכבות  רב־תרבותיות,  ובחברות  מידע  עתיר  טכנולוגי  בעולם  בהצלחה  לתפקד  כדי 
מבחינה חברתית ורגשית.  הבנה זו מחייבת מֲעָבר לראייה חינוכית רחבה והוליסטית יותר, 
העתיד  אתגרי  עם  יעילה  בהתמודדות  שתסייע  חברתית־רגשית  למידה  של  ולהטמעתה 
הקרוב )Chernyshenko et Al., 2018(. פרויקט 2030 של ה-OECD 5 מדגים את התפיסה זו. 

לה  רלוונטיים  כמה  עד  מלמד  ה-21  במאה  הלמידה  של  המרכזיים  המאפיינים  ניתוח 
self-( הכישורים החברתיים־רגשיים. כך למשל אם מדובר בלמידה המנוהלת באופן עצמי
regulated( נדרשות עבורה יכולות כמו קביעת מטרות ברורות, אימוץ אסטרטגיות להגשמת 
מטרות, מיומנויות לניהול זמן, ניטור עצמי של ביצוע ויכולות וכן ניהול קשרים וחברתיים. 
וחוצות־תרבויות,  כשירויות חברתיות  גמישות, סתגלנות,  גם  כוללות  אלה  יכולות  כן  כמו 
 .)Partnership for 21st Century Learning, 2015( פרודוקטיביּות, אחריותיות וידע תוכן
בספרות מוזכרות מיומנויות נוספות שפיתוח שלהן חשוב במיוחד לנוכח אתגרי המאה ה-21. 
ביניהן ניתן למצוא את  היכולת לזהות הבעות פנים, להסיק מתוך מצבים מרומזים ולהזדהות 
עם נקודת מבט של אדם אחר. ממד נוסף של הקשר שבין למידה חברתית רגשית ומיומנויות 
המחבר,  תפקיד  את  להבין  למשל  הכתוב,  בטקסט  הקורא  במעורבות  עוסק  ה-21  המאה 
יותר התדיינות  נקודת מבטו. למידה מורכבת של הטקסט הכתוב מצריכה  ואת  את קולו 
עם עמיתים בכיתה בנוגע לחומר שנקרא, קבלת משוב מהמורה ויצירת דיאלוג. כל אלה 
מצריכים שיפור יכולות התקשורת, בניסוח עמדות וביצירת הזדמנויות לפתרון קונפליקטים.  

משרד החינוך הישראלי שותף לפרויקט זה באמצעות אגף מו"פ )הערת המעבדת, ט"פ(.  5



התרשים להלן של ה-OECD מסכם את הקשר בין למידה חברתית־רגשית לבין מושגים 
תיאורטיים נוספים ומשיקים:  
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