
 למידה רגשית חברתית
 שירות פסיכולוגי ייעוצי



 המציאות המשתנה 
 מחייבת התבוננות מחודשת

Ambiguity 
 

 עמימות

Uncertainty 
 

 אי וודאות

Volatility 
 

 תנדותיות

Complexity 
 

 מורכבות



S c i e n c e  T e c h n o l o g y  E n g i n e e r i n g  A r t s  M a t h e m a t i c s  

 נוכח השינויים משרד החינוך בחן את נושא הלמידה  
 רגשית בהיבטים תיאורטיים ופרקטיים-החברתית

 
 

מקדמת רווחה  , חברתית-עבודה על למידה רגשית
מעלה הישגים ומצמצמת התנהגויות סיכון, נפשית  

SEL  היא צו השעה במציאות משתנה 



 תובנות עיקריות מהמחקר ומניסיון ארוך שנים 

–



 צריכה להתרחש בכל מרחבי המוסד החינוכי  (SEL)למידה רגשית חברתית 

 הפרט

גן/ הכיתה  

אקלים בית ספריס "ביה  

 משפחה

 קהילה



:הובלת המהלך במרחבים השונים  



SEL  הובלה משותפת של 

יעד משותף  -החינוךשפה אחידה במערכת ובמוסדות יצירת   

SEL  דוברי"חינוך אנשי "  





 SEL הצעדים לעיצוב      במערכת החינוך



 בכל מרחבי המוסד החינוכי  SELמרכיבי ה

   

 הפרט

 הכיתה

 אקלים 
 בית הספר

 המשפחה

 הקהילה

 שותפות עם המשפחה

חברתית בקהילה-הקשורות ללמידה רגשיתיוזמות   

חברתית בתחומי -שילוב למידה רגשית, שיעורי כישורי חיים
ופעילות ומעורבות חברתכיתתי אקלים , הדעת  

של תמיכות לתלמידים לפי  רצף , יחסי קרבה ואכפתיות -אקלים
החינוכיצרכים וליווי ותמיכה לצוות   

 עיצוב מרחב לצמיחה אישית של הפרט במערכת

 זיהוי מרחבי ההשפעה



 

 

   SELגיבוש מרכיבי

 במערכת החינוך  

 בישראל
   

 בפיתוח

 בהתחדשות

 קיים

ת
צוו

 

https://pop.education.gov.il/praktikot-horaa/magar-praktikot/empathya-zulat/


 תכניות התערבות מובנות 

 תכניות המקנות כישורים תוך אישיים ובין אישיים

מותאמות לצרכים של המסגרת 

 החינוכית 

 תומכות ומלוות את הצוות החינוכי

 תומכות ומלוות את הצוות החינוכי

"עוצמה"  

"מיטיבה"  

"התקשרות"    

"ל.י.א"  

"משיקים"  

"לשיריוןלגעת מבעד "  

"י"אופ"  

"קבוצות רגשיות"  

"אקלים וניהול כיתה"  

"מורה מלווה תלמיד"  

" חדרי שלווה"  



2 

3 

1 

מהם כישורים ומיומנויות  
?חברתיים-רגשיים  

יכולות אלו ניתנות  
 לרכישה דרך

 למידה

 תרגול

 אימון

 .אוסף תכניות מומלצות
 

 היעדר שותפות הורים בתכנית
 

היעדר מבנה הכשרה סדור לצוות  
 .החינוכי

 
אינה משתנה למציאות   התכנית

 .המשתנה
 

,  ד"חמהיעדר התאמה לאוכלוסיות 
 .ערבי וחרדי

 
 .היעדר מחקר מלווה

 .תכנית סדורה מומלצת לכל שכבת גיל
 

שילוב בין תכנים ארציים מובנים לבין צרכים  
 (.בית ספר, רשות)מקומיים 

 
הבניית מפגשים עם ההורים בכל שנה  

 .בהתאם למאפייני הגיל
 

הבניית תכנית הכשרה סדורה לצוות החינוכי  
 .ליווי ותמיכה, הכוללת הכשרה

 
 – 21-עדכון התוכנית והתאמתה למאה ה

 .דיגיטציה והנגשה, ברמת תכנים
 

 .מותאמות לכל האוכלוסיות תכניותבניית 
 

 .מחקר מלווה



התכניתמטרות  -ב "תכנית חובה מגן ועד י  

פיתוח כישורים להתמודדות פעילה עם בעיות החיים  
.לקראת אורח חיים בריא ומשמעותי בעתיד, בהווה  

1 

2 

.פיתוח היכולת לבחור בחירות ערכיות ומצפוניות  3 

.חירום ומשבר, פיתוי, המסוגלות להתמודדות במצבי לחץ חיזוק 4  

5 

 חיזוק תחושת מסוגלות להתנהלות מיטבית בשגרת החיים

 ברמת הפרט

.פיתוח תחושת שייכות של מורים ותלמידים לבית ספרם  

.האכפתיות בין באי בית הספר, ההבנה, חיזוק ההקשבה וההתעניינות  

03 

.התלמידים וההורים, הקניית כישורים לנהל דיאלוג משמעותי וקשר מכבד בין השותפים בצוות החינוכי  

 ברמת המערכת



התוכנית שומרת על איזון בין מענה לצרכים התפתחותיים  
לבין מענה לצרכים , של התלמידים לאורך שנות הלימוד

 העולים בחיי התלמידים במציאויות החיים המגוונות

צרכים  
 התפתחותיים

מיומנויות ומצבי  
 חיים

בשילוב תכניות 
החינוך החברתי  
ובהדגמה ותרגול  
באמצעות תחומי  

 הדעת

ממצאי  
:  כגון, אבחונים

מ "אבחון אח
ב"ומיצ  

אירועים 
המתרחשים  

בבית  , בכיתה
בארץ או , הספר

 בעולם



חיבור 
חווייתי  
 רגשי

שיתוף  
במחשבות  
 וברגשות

תרגול 
יישום  

 התנהגותי

ר
עו
שי

ה
  

ה
בנ

מ
 

הרחבה  
תובנות  
 והמשגה



 משימות הגיל

, מיניות, רשת, חברותנושאי אורך   
חוסן , מניעת שימוש בחומרים  

תוך אישיות ובין אישיות, קוגניטיביותמיומנויות   

 שלב התפתחותי



 תכנון מהלכים להטמעה ולהערכה



לקידום   ותכניותקשיים ואתגרים בהפעלת מהלכים 
רגשית-למידה חברתית  




