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וההתפתחותהשינוילתהליכימועטההתייחסותקיימת,(SEL)המחקרבגופי

נושםלמוסד,וערכיםהישגיםיידענושםממוסדהספרביתאתההופכיםהמורכבים

הבסיסהואהמוריםשלאישיותוהביןהרגשיותהיכולותפיתוחבו,אדםהתפתחות

שלאישיתוביןרגשיתהתפתחותהמצמיחהספריתביתפרקטיקהלקיום

.התלמידים

לשינוייובילווהפרקטיקההמחקרבגופיהמתקבליםהאמפירייםשהממצאיםבכדי
לעסוקיש–פרדיגמטיתקפיצהנחוצה,והפרקטיקההמדיניותברמתמהותי

אינטגרטיביתספריתביתפרקטיקההמצמיחההמוריםשלוברווחהבהתפתחות

.אדםהתפתחותנושמתוקוהרנטית

מוריםביןמשמעותיקשרעלמתבססתשאיננה,SELחברתית-רגשיתלמידה

,חברתיים-אישיים-בין,רגשיים-אישיים)התלמידצורכימכלולוראייתותלמידים

,האינטראקציותבמכלולומשתקפת(סביבתיים-ומשפחתייםלימודיים-קוגניטיביים

.לההזקוקיםאלהעבורבמיוחדבהשפעתהמוגבלת
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האישיתההתפתחותשלתולדההיאחברתית-הרגשיתהלמידה:הפרדיגמטיהשינוי

לצורכיהמבוגריםוהיענותההתקשרותבאיכותהקשורההילדיםשלאישית-והבין

.הילדשלהעצמי

להשקעהחברתית-רגשיתלמידהבהקנייתמהשקעהבמעברהצורךמכאן

המוריםעםקשרמערכתבעזרתהילדשלאישיתוהביןהעצמיתבהתפתחות
אתהמניעיםשהםוערךהכרהצורכי–"עצמי"השלהבסיסייםהצרכיםאתהמזינה

.במציאותהתפקוד

בחייואישיתומעורבות,פנימיתסמכותעם,"חיהנוכחות"עםלמבוגרזקוקילדכל

פנימיעולםעםאדםלהיותשיוכלכדיהמציאותמשימותעםמתמודדשהואכדיתוך

.לאחריםולעזורלהיעזרויכולתחברתיתהשתייכותתחושת,מפותח

אתמרחיבההחינוכיתבמסגרתהתלמידיםשלמוצלחתהתנסותשבומעגלנוצרכך

,החיברותיכולתאתמפתחת,הקיומיתההוויהאתמעשירה,הפנימיהעולם

.ובחברההספרבביתולתפקדלהשתייךמוטיבציהומעוררת

3

, חוויות, רגשות, הוא המבנה הנפשי המרכזי המווסת את התנהגות האדם הכולל תחושות" העצמי*"
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כללשלוהחברתיתהרגשיתההתפתחותאתהמקדםהספרביתצוות

חיבורנקודותיומית-היוםהשגרתיתהעשייהבמסגרתיוצרתלמידיו

עמונושאשהילדלֵצידה,התלמידשללעולמוומגוונותרבות

.*למנטליזציהויכולתמודעותהמצמיחים,ומהשכונהמהבית

והחברתיהלימודי,הרגשילמטעןמחוברהספרשביתמרגישהתלמיד

ולקיומולורלוונטיתהחינוכיתשהעשייהחשהוא;אתומביאשהוא

ואתתשוקותיואת,עצמיותואתלפניוהחושפיםבמטעניםנטעןוהוא

בביתשלווהחברתיהלימודי,האישיהתפקודאתומרחיביםסקרנותו

.בכללובחייםהספר

שבאמצעותוקוגניטיבי-הרגשיהתהליךהיא(תודעתית)המנטליתהחוויההמנטליזציה*

היכולת.האחרושלעצמושלוהתנהגותייםרגשייםתהליכיםומפרשתופסהתלמיד

.יחסיםמערכתבתוךאחרידיעלמובןלהיותשלהחוויהמתוךמתפתחתלמנטליזציה
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1זירה 

חינוך פרסונלי מזין את צורכי  
העצמי ומקדם התפתחות

פיתוח הסמכות 
ודרגות חופש 
והנגישות של  

המורה לעולמו 
הפנימי 

מעבר מיחס חינוכי  
המכוון לדרישות  

ליחס , סטנדרטיות
המכוון  , חינוכי פרסונלי

לרווחה נפשית וצורכי  
העצמי של התלמיד 

כפרט

2זירה 

חינוך בתוך יחסים מזין תפקודי 
חברתי ולימודי, עצמי רגשי

פיתוח מסוגלות 
המורה לכונן קשר  
מגדל והתקשרות  
בטוחה המניעים  
הרחבת תפקודי  

הילד בחברה

מעבר מתקשורת  
המושתתת על דרישות  

אובייקטיביות לתקשורת  
בונה אמון ומרחיבה  
הישענות להתנסות 

במשימות התפתחות

3זירה 

הוראה בתוך יחסים מזינה 
תפקוד בית ספרי

ההוראה היא נגזרת 
של ההיכרות ההולכת  

ומתפתחת המאפשרת  
למורה להחזיק  

בתודעה את חווית  
הלמידה האישית של 

התלמיד

מעבר מהוראה ממוקדת  
בעולם הדעת ובערכים  

להוראה  , אובייקטיביים
הממוקדת במרחב דיאלוגית

,  המשותף של המורה
התלמיד ועולם הדעת
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1זירה 

הערכת תפקודי העצמי 
רגשי וחברתי של , לימודי

התלמיד  

פיתוח תודעה של  
המורה לצורכי  
ההישענות של  
התלמיד כפרט  

להתפתחות  
-הרגשית והבין

אישית

ביחסי  הכרה של המורה 
ההשפעה שלו עם  

לתקשורת תלמידיו כבסיס 
בונה אמון ומרחיבה  
תפקודי העצמי של  

התלמיד

2זירה 

היכרות רב ממדית של 
המורה את התלמיד בתוך 

קשר הולך ונבנה

הרחבת ההיכרות בתוך  
,  יחסים הולכים ומעמיקים

בהם המורה נחווית 
כדמות בטוחה שאפשר  
להיקשר אליה ולהישען  
עליה להתמודדות עם  

משימת המציאות

חיפוש מתמיד של המורה  
אחר הייחודיות של 

כוחותיו , התלמיד
ויכולותיו והפער בינם 

לבין מימושם וזיהוי 
מענים מובחנים תומכי  

התפתחות

3זירה 

–דיאלוגיהוראה כמרחב 
פדגוגיה  -פסיכו

למידה בעלות  פעילויות 
,  השפעה התפתחותית

המגבירות את התודעה של  
התלמיד ואת יכולתו להבין  

את עולם המחשבות 
והרגשות שלו 

המתחברת  דיאלוגיתהוראה 
לידיעות הקודמות  ומרחיבה  

אותם
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-בלמידההתנהלות.2א;התלמידתפקודיהערכת.1א-הספרבביתתפקוד.א
התלמידשלהלמידהדפוסי

העצמיתפיסת.3ב;רגשות.2ב;גוףדימוי.1ב-העצמיראיית.ב

עםמקייםשהתלמידהקשראופי.1ג-(אובייקטיחסי)אחרעםבמגעהעצמי.ג
שלההשפעה.3ג;מבוגריםעםהתלמידשלהקשרשלנצפיםביטויים.2ג;מבוגרים

להפעילבוחרהתלמידשבההדרך.4ג;שוניםבמצביםהתלמידעלהמבוגרים
מאפשרהואמהםלמיאולהתקרבנוטההתלמידמהמבוגריםלמי.5ג;מבוגרים
כליאתהממלאהצוותאישעםהתלמידשלאישי-הביןהמגעאופי.6ג;להתקרב
.ההערכה

,הספרבביתהתלמידשלהחבריםמגוון.1ד-הגילבניעםחברתייםקשרים.ד
ואילולקשרהרקעמה.3ד;חבריועםהתלמידשלהקשרעומק.2ד;בשכונה

בניעםהתלמידשלהחברתייםבקשריםנצפיםביטויים.4ד;למלאנועדהואצרכים
.7ד;מוסריתהתנהגות.6ד;גילובניבחברתממלאשהתלמידתפקידים.5ד;גילו

(סיכוןבתהליכינוערשלהטיפולוגיהפיעל)התפקודוקשייהסיכוןדינמיקת

המשאבים.3ה;המשפחהתרבות.2ה;משפחתירקע.1ה-והוריוהתלמיד.ה
המצבאתחווההתלמידכיצד.4ה;המשפחהלרשותהעומדיםהתמיכותוסוגי

;משפחתובניעםהתלמידשלהקשראופי.5ה;ממנומושפעהואוכיצדהמשפחתי
בביתהתלמידשלהתפקודדפוסי.7ה;במשפחההתלמידמקום.6ה

בליאועםהתלמידלביןהמורהביןחידיאלוג.1ו-רפלקטיביתולמידהדיאלוג.ו
.רפלקטיביתלמידה.3ו;התלמידעםהאינטראקציותבעקבותלמידה.2ו;הוריו



נמצא שיפור משמעותי בביצועי  -ממצאי המחקר שבו נבחנה השפעת התוכנית
הימנעות מבעיות  , יכולת חברתית, הסתגלות רגשית: התלמידים בפרמטרים הבאים

,  נוכחות, הישגים אורייניים, הישגים במתמטיקה, קבלת סמכות המורים, התנהגות
.  שיעורי בית והתנהגויות למידה

במחקר נמצא כי השיפור גדול יותר בשנת התוכנית השנייה מאשר בשנתה  
הראשונה

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

התנהגויות למידה

שיעורי בית  

נוכחות

הישגים אורייניים

הישגים במתמטיקה

קבלת סמכות המורים

הימנעות מבעיות התנהגות

יכולת חברתית

הסתגלות רגשית

התלמידים שהביצוע שלהם השתפר בעקבות התוכנית  שיעור 
(מקרב אלה שהיו להם בעיות בהתחלה)

לאחר שתי שנות לימודים   לאחר שנת לימודים אחת
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חברתית ולימודית  , ממדי ההתפתחות הרגשית
SELשל תלמידים בפרקטיקה האפקטיבית 

(CASEL 2003)

ממדי ההתפתחות  

חברתית ולימודית  , הרגשית

של תלמידים בפרקטיקה  
PEA(Mor-בהאפקטיבית 

2003)

לארבעת הגורמים שנמצאו  

-כגורמי ההשפעה הפסיכו

חברתיים החשובים ביותר  

ומנבאים בריאות הנפש 

והתפתחות מיטבית בארגון  
(2014הראל)HBSC-ה

תפישה עצמית , מודעות לרגשות-מודעות עצמית 1

, חוללות עצמית, הכרה בצרכים ובערכים, מדויקת

.  פן רוחני

,  ויסות רגשות וניהול מצבי לחץ-ניהול עצמי 

קביעת יעדים  , מוטיבציה עצמית ומשמעת פנימית

.  ומיומנויות ארגוניות

( מנטליזציה)הבנה עצמית 

ומסוגלות עצמית 

הרגשה של ערך עצמי 

מעורבות  , תקשורת בין אישית–ניהול יחסים 2

ניהול משא , עבודה בצוות, חברתית ובניית יחסים

יכולת לפנות בבקשת עזרה , ניהול עימותים, ומתן

.  ולהושיט עזרה

,  היכולת לקיים קשר

אינטימיות והיכולת להיעזר  

בבני הגיל ובמבוגרים

הימצאותו של מבוגר 

משמעותי בחיי הילד 

זיהוי הבעיה וניתוח  -קבלת החלטות אחראית 3

הערכה  , מיומנויות של פתרון בעיות, המצב

מוסריות  , תחושת אחריות אישית, ורפלקציה

. גבוהה

פרודוקטיביות ויצרנות  

,  קוגניטיבית, רגשית, אישית

חברתית ומשפחתית

חוויה חיובית יומיומית בבית 
הספר 

,  יכולת אימוץ זוויות שונות-מודעות חברתית 4

.  כבוד לזולת, ערך של שונות, אמפתיה

התנהגות וזהות אישית  

נורמטיבית

הרגשה של מחוברות  

חברתית בריאה  
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