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רקע והמשגה לנושא הלמידה הרגשית־חברתית1

בלמידה ב בעיסוק  דרמטית  עלייה  העולם  ברחבי  חלה  האחרונים  עשורים 

הן  ניכרת  זו  עלייה   .Social-Emotional Learning  -  SEL רגשית־חברתית 

בספרות המדעית, הן במגמות שינוי שמובילים ארגונים בין־לאומיים וביישום 

הצורך  ניצב  זו  מגמה  בבסיס  העולם.  ברחבי  רבות  חינוך  במערכות  שלהן 

להרחיב את יעדי החינוך מעבר להקניית ידע ולכלול בהם התייחסות למגוון נושאים, 

כמו מיומנויות בתחומי חיים שונים, כישורים רגשיים וחברתיים, תפיסות עצמי חיוביות, 

מוטיבציה וכן ערכים ותפיסות עולם.

ישנם כמה גורמים לעניין הגובר בלמידה רגשית־חברתית. הגורם הראשון הוא שינויים 

תרבותיים, חברתיים וכלכליים המתחוללים בעולם, למשל: 

דמוקרטיזציה
של מערכת החינוך 

והגדלת השֹונּות בקרב 
התלמידים )מהגרים, 
תלמידים עם צרכים 

מיוחדים וכיוצא באלה(.

שינויים
בתא המשפחתי 

המשפיעים על חלוקת 
התפקידים בין מערכת 
החינוך לבין המשפחה 
והקהילה ועל תחומי 

האחריות של כל
אחד מהם. 

התפתחויות בעולם 
העבודה והתעסוקה 

המחייבות שימת דגש 
על מיומנויות "רכות".

גורם נוסף ומרכזי ַלעניין בנושא הוא הידע הרב־תחומי המתפתח לגבי תהליכי למידה. 

אפשר להצביע על כמה מגמות בהקשר זה: 

התערערות ההבחנה 
הדיכוטומית בין 

מיומנויות קוגניטיביות 
וידע לבין מיומנויות 
רגשיות וחברתיות.

עדויות באשר להשפעות 
המיטיבות של סביבה 

תומכת ויחסים בין־
אישיים על למידה.

הבנת הקשר ההדוק 
בין שלבי התפתחות 
קוגניטיבית ורגשית.

החשיבות  ואת  הצורך  את  מדגישות  אלו  ודינמיות  מערכתיות  הוליסטיות,  תפיסות 

ביצירת סביבות למידה שיכולות לתרום להתפתחות כוללת של התלמיד ולטפח למידה 

רגשית־חברתית.

ו-2 מהמסמך המסכם של ועדת המומחים לנושא טיפוח מיומנויות   1 הטקסט שלהלן הוא תקצור והנגשה של פרקים   1
רגשיות־חברתיות במערכת החינוך. עבודת התקצור וההנגשה נערכה בידי היוזמה לשם נוחות הקריאה. את הפרקים 

המלאים ואת ההפניות ומראי המקום המדויקים ניתן למצוא במסמך המסכם וברשימת המקורות בסופו. 

http://education.academy.ac.il/Index4/Entry.aspx?nodeId=992&entryId=21231
http://education.academy.ac.il/Index4/Entry.aspx?nodeId=992&entryId=21231
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מחקרים בנושא ההשפעות של למידה רגשית־חברתית

על  עקבי  באופן  שהצביעו  אמפיריים  מחקרים  בעקבות  רבה  במידה  גבר  רגשית־חברתית  בלמידה  העניין 
המסקנות הבאות:

למידה רגשית־חברתית קשורה באופן עקבי וחיובי להתפתחות בתחומי הדעת השונים, לבריאות   
נפשית, להצלחה בעבודה ובמערכות יחסים ולמעורבות אזרחית רבה יותר. 

למידה רגשית־חברתית מסייעת להפחתת דיכאון, חרדה והתנהגויות סיכון.   

ניתן להקנות ולטפח למידה רגשית־חברתית בצורה מכוונת ובאמצעים שונים.  

השפעות חיוביות של למידה רגשית־חברתית נשמרות גם בטווח הארוך.  

המושקע  דולר  כל  עבור  מוכח:  כלכלי  יתרון  יש  רגשית־חברתית  למידה  של  ולטיפוח  להקנייה   
בתוכנית ללמידה רגשית־חברתית יש החזר ממוצע של 11 דולר. 

מיומנויות  לבעלי  הסכמה:  יש  ממנה  שנגזרה  הפופולרית  בספרות  וגם  המדעית  בספרות  כי  לקבוע  ניתן 
ומסגרות  יותר,  רבים  חיים  בתחומי  להצליח  יותר  רב  סיכוי  יש  הרחב  במובנן  רגשיות־חברתיות  ויכולות 

חינוכיות יכולות לטפח ולקדם למידה רגשית־חברתית. 

ההתפתחויות במחקר והשינויים המתחוללים בעולם הובילו לכך שהעיסוק האינטנסיבי בלמידה רגשית־
חברתית חוצה כיום גבולות גאוגרפיים, תרבותיים וחברתיים. ארגונים שונים, מוסדות בין־לאומיים ומערכות 
חינוך ברחבי העולם מזהים את חשיבות הנושא והם מציבים את ההקניה והטיפוח של למידה רגשית־חברתית 

כגורם מפתח להתמודדות יעילה עם המציאות המשתנה.

במחקר  עוסקים  בין־לאומיים  ארגונים 
רגשית־חברתית,  למידה  של  ובהטמעה 
הבריאות  ארגון   ,CASEL, OECD למשל: 
העולמי, הבנק העולמי, UNICEF, האיחוד 
רבות  חינוך במדינות  האירופי, מערכות 

ועוד.

הלמידה  נושא  בקידום  חשיבות  רואים  בישראל  גם 

הרגשית־חברתית. כמה אגפים במשרד החינוך פועלים 

בתפיסת  לשינוי  נרחב  ממהלך  כחלק  הנושא  לקידום 

הלמידה. כך למשל, אגף בכיר אסטרטגיה ותכנון מגבש 

לרכוש;  שעליו  והמיומנויות  הבוגר  דמות  לגבי  חזון 

בשפ"י )שירות פסיכולוגי ייעוצי( מרעננים את תוכנית 

כישורי חיים ולצידה מפתחים מודלים ליישום התפיסה 

השפעה  קיימת  זו  תפיסה  לפי  הפסיכו־פדגוגית. 

הוראה- תהליכי  ובין  רגשיים  היבטים  בין  הדדית 

למידה; המזכירות הפדגוגית עוסקת בטיפוח מיומנויות 

ונוער  רגשיות־חברתיות בתחומי הדעת; מינהל חברה 

מתמקד במיומנויות הקשורות ליחסים בין־אישיים וגם 

אגף שילוב והכלה מתייחס לתחום כחלק מהרפורמה 

ַּבנושא  רבה  פעילות  יש  אלו  על  נוסף  מקדם.  שהוא 

ברשויות מקומיות, ברשתות חינוך, בבתי ספר ברחבי 

העוסקים  ואחרים  פילנתרופיים  ובארגונים  הארץ 

בקידום למידה רגשית־חברתית בישראל.

https://casel.org/
https://www.oecd.org/education/skills-for-social-progress-9789264226159-en.htm
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/2d5c94fe-1527-11e8-9253-01aa75ed71a1/language-en
https://www.unicef.org/mena/life-skills-and-citizenship-education
https://www.worldbank.org/en/topic/education/publication/step-by-step-sel-curricula
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/2d5c94fe-1527-11e8-9253-01aa75ed71a1/language-en
https://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Shefi/KishureiChaim/Tpisout_VeEkronout.htm
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ריבוי של מסגרות והגדרות למושג למידה רגשית־חברתית

במהלך השנים התפתחו ברחבי העולם מסגרות מחשבתיות שונות )frameworks( לנושא של למידה רגשית־
חברתית. מסגרות אלו מגדירות בצורה שונה את התחום, משתמשות במושגים שונים ומבוססות, בחלקן 
לפחות, על תאוריות ועל גישות נפרדות. כל מסגרת מדגישה מיומנויות אחרות ומצביעה על גורמים שונים 
בין המסגרות השונות באשר לתפיסת  רבה  גם חפיפה  יש  זאת,  יחד עם  המקנים למידה רגשית־חברתית. 

התחום, וכן לכישורים ולמיומנויות הנכללים בו.

היתר  בין  נובעים  ההגדרות  בין  ההבדלים 
מההבחנה בין תהליך הלמידה )או הרכישה( 
של מיומנויות )learning( לבין המיומנויות 
לבין  בינם  ואף   ,)skills( עצמם  והכישורים 
שונות  ההגדרות  הלמידה;  של  התוצאה 
מתמקדות  הן  שבה  במידה  בעיקר  מזו  זו 
לעומת  ספציפיות  מיומנויות  של  בהקניה 
יותר  רחבה  תפיסה  על  המבוססות  גישות 
הכוללת גם תפיסות עצמי, עמדות ערכיות 

ותפיסות עולם.

בביטוי  המשתמשת  מהספרות  נכבד  חלק 
עוסקת  רגשיות־חברתיות  מיומנויות 
ומשיקים  קרובים  ומושגים  עניין  בתחומי 
לעמימות  היא  גם  תורמת  זו  ועובדה  לו, 
למושגים  דוגמאות  בתחום.  המושגית 
מיומנויות  הם:  קרובים  עניין  ולתחומי 
 growth mindset, ה-21,  המאה 
 character education, emotional
 positive psychology וגם intelligence
 .and positive youth developtmnet
התלבטה  והביטויים  הגישות  ריבוי  לנוכח 
הוועדה רבות באיזה ביטוי עדיף להשתמש. 
הביטוי  את  לאמץ  הוועדה  בחרה  לבסוף 
יותר,  "למידה רגשית־חברתית" שהוא רחב 

מטרות  ללא  אמריקאי  ארגון  הוא   CASEL
רווח הפועל לקידום למידה רגשית־חברתית 
נראה שלמסגרת  וברחבי העולם.  בארה"ב 
המושגית של הארגון יש ההשפעה הגדולה 

ביותר על מערכות חינוך בעולם. 
והוא  מיומנויות,  מחמש  המורכב  מודל  מציעים  קאסל 
משלב מיומנויות מעשיות  כמו יכולת לזהות רגשות של 
העצמי ושל האחר, עם תפיסות רחבות יותר כגון ביטחון 
 growth( מתפתח  חשיבה  ודפוס  אופטימיות  עצמי, 
מרכזיים  תחומים  בחמישה  עוסק  המודל   .)mindset

השלובים זה בזה:
 .)self-awareness( מודעות עצמית  •
 .)self-management( ניהול עצמי  •

 .)social awareness( מודעות בין־אישית וחברתית  •
 .)relationship skills( מיומנויות ביחסים בין־אישיים  •

 responsible decision( קבלת החלטות אחראית  •
 .)making

צוות חוקרים באוניברסיטת הרווארד סקר את המסגרות 
המושגיות השונות בנושא למידה רגשית־חברתית וכן את 
הביטויים, המיומנויות והדגשים של כל אחת מהמסגרות. 
למשתמשים  מאפשר  המקיף  והמיון  המיפוי  פרויקט 
הרגשית־חברתית  הלמידה  תחום  את  יותר  טוב  להבין 

ולבחור מסגרת מושגית מתאימה להם.   

S O C I A L  E M OT I O N A L  L E A R N I N GS O C I A L  E M OT I O N A L  L E A R N I N G
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זה  ביטוי  לעיל.  שפירטנו  הנוספים  לנושאים  גם  ומתייחס  ספציפיים  וכישורים  למיומנויות  מצומצם  אינו 
מקביל לביטוי (Social Emotional Learning )SEL שהפך להיות מרכזי בספרות המדעית, במדיניות של 

ארגונים בין־לאומיים ובמערכות חינוך ברחבי העולם. 

כבסיס להמשך עבודתה, בחרה הוועדה הגדרה רחבה ועדכנית של תחום הלמידה הרגשית־חברתית, שהציעו 
החוקר מוריס אליאס ועמיתיו.  למידה רגשית־חברתית מתייחסת לתהליך שבו תלמידים לומדים ומיישמים 
מערך של כישורים חברתיים, רגשיים, התנהגותיים ותכונות אופי, הנדרשים להצלחה בבית הספר, בעבודה, 

במערכות יחסים ובחיים האזרחיים. 

המושג  לראייתה,  רגשית־חברתית.  למידה  של  ולטיפוח  להקניה  בדרכים  הוועדה  עסקה  זו,  הגדרה  ברוח 
ניצול  בסיס  על  הן  שיעורים,  מערכי  באמצעות  הן   – הוראה  של  ומכוון  פעיל  לתהליך  מתייחס  "הקניה" 
וסביבתיים  חינוכיים  להקשרים  גם  ומתייחס  יותר  רחב  הוא  "טיפוח"  המושג  מתאימות.  הזדמנויות  של 

המאפשרים ומקדמים למידה רגשית־חברתית. 

מהי המסגרת העיונית המתאימה ללמידה רגשית־חברתית 
במערכת החינוך בישראל?

בשל העמימות האמורה של המושג וריבוי המסגרות העיוניות המדגישות היבטים שונים של למידה רגשית־
חברתית, ברור שיש צורך לבחור מתוך מספר רב של דגשים אפשריים, כך שיתאימו להקשר הישראלי. חברי 
הוועדה מאמינים כי אין מקום לאמץ מסגרת מושגית אחת במלואה ומוטב לבחור מרכיבים ממסגרות שונות. 
תהליך בחירה כזה ידגיש את הרכיבים המשותפים למערכת החינוך בישראל ולמערכות חינוך אחרות בעולם, 
הבחירה  אותה.  המנחים  והחזון  הערכים  על  בישראל,  החינוך  מערכת  את  המייחדים  הרכיבים  את  גם  אך 
צריכה להתייחס למגוון הקיים במערכת החינוך הישראלית: קבוצות תרבותיות, דתיות וחברתיות, רשתות 

חינוך ורשויות מקומיות ואף בתי ספר יחידים המבקשים להדגיש יעדים וערכים מסוימים. 

קריטריונים לבחירה של מסגרת מושגית

ספרות המחקר עוסקת בתהליך הבחירה של מסגרת עיונית ללמידה רגשית־חברתית ומציעה בהקשר זה 
כמה הצעות. חלקן טכניות, אחרות מורכבות יותר ומבוססות גם על שיקולים ערכיים. כך לדוגמה, הקבוצה 
Assessment Work Group , המשלבת אנשי מחקר ומקצוע מכמה ארגונים, מציעה  קריטריונים לבחירת 

מסגרת עיונית ללמידה  רגשית־חברתית: 

ומוגדרים במסגרת העיונית בצורה  על המרכיבים של למידה רגשית־חברתית להיות מתוארים   
ספציפית ומפורטת.

המסגרת צריכה לאזן בין המרכיבים השונים של למידה רגשית־חברתית: ידע, מיומנויות ועמדות.  

המסגרת צריכה להתייחס להיבטים התפתחותיים.   

חשוב כי המסגרת תהיה רגישה תרבותית ותיתן מקום מקום לשֹונּות תרבותית.  

על המסגרת להציע מידע אמפירי המראה את הקשר בין שליטה במיומנויות לתוצאות הרצויות.  

העיונית  המסגרת  של  ההתאמה  מידת  יהיה  לבחירה  והמרכזי  הראשון  שהקריטריון  ראוי  הוועדה  לדעת 
המכוננים  הערכים  הבוגר,  דמות  כגון  הישראלית,  החינוך  מערכת  של  הייחודיים  וליעדים  למאפיינים 

והאתגרים החברתיים הבולטים ביותר.
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אתגרים מרכזיים בישראל והשפעתם על דגשים
בלמידה רגשית־חברתית 

מדינת ישראל עומדת בפני אתגרים רבים, וחשוב שהם יבואו לידי ביטוי במסגרת הלמידה הרגשית־חברתית 
במערכת החינוך. מבין האתגרים, התמקדה הוועדה בשניים מרכזיים:

הישראלית  החברה  הישראלית:  בחברה  קבוצות  בין  שסעים  ועם  מתחים  עם  התמודדות   
מתמודדת עם מתחים קשים בין קבוצות בתוכה ועם גזענות, חוסר סובלנות, הדרה של יחידים 
ושל קבוצות אחרות ותופעות קשות אחרות. קידום למידה רגשית־חברתית כחלק מהחינוך של 
כל ילדי ישראל עשוי לסייע בהתמודדות עם מתחים חברתיים אלו, ויש בו משום העברת מסר 
ברור על סדר העדיפויות בחברה הישראלית. לצד קידום למידה רגשית־חברתית של כל תלמיד 
ותלמידה,  יש להדגיש למידה רגשית־חברתית המקדמת תפקוד אזרחי בחברה דמוקרטית רב־
לידע,  היא  הכוונה  באוכלוסייה.  רבות  קבוצות  בין  ובשסעים  במתחים  המאופיינת  תרבותית, 
ליכולת ולמוטיבציה של התלמידים, להבנה אמפתית וליכולת לנהל תקשורת קונסטרוקטיבית 

גם עם חברי קבוצות חברתיות ותרבותיות שונות משלהם.

התמודדות עם מצבי ִאיּום וחשיפה לאלימות: האוכלוסייה בישראל מתמודדת שנים ארוכות   
עם מצבי טרור ומלחמה. כמו כן יש קבוצות תלמידים החשופות באופן מתמיד לאלימות ולפשע. 
בהקשר זה  חשוב להתייחס למושג חוסן, וגם ליחסי הגומלין בינו ובין למידה רגשית־חברתית. 
למידה רגשית־חברתית היא כלי חיוני ליצירת חוסן, ועל מערכת החינוך בישראל להמשיך ולפעול 
לטיפוח חוסן אישי וקבוצתי – הן בקרב תלמידים המתמודדים עם מצבי קונפליקט ומשבר, הן 

בקרב כלל האוכלוסייה.  

סיכום והמלצות הוועדה

בתחום,  העיוניות  המסגרות  וריבוי  רגשית־חברתית  למידה  המושג  של  האמורה  העמימות  בשל  כאמור, 
החליטה הוועדה שאין מקום לאמץ מסגרת מושגית אחת במלואה ומוטב לבחור מרכיבים ממסגרות שונות.  

הוועדה ממליצה למערכת החינוך בישראל לבחור דגשים המתאימים לה על פי העקרונות האלה: 

הבחירה בדגשים מסוימים במסגרת הלמידה הרגשית־חברתית תיעשה בשתי רמות משולבות:  .1

ברמת מערכת החינוך כולה, הבחירה בדגשים תשקף את הערכים האוניברסליים וגם את היעדים ואת 

סדרי העדיפויות הייחודיים המשותפים לכלל החברה הישראלית. 

ברמה המקומית, ִייָּבחרו דגשים נוספים לפי המאפיינים המיוחדים של קבוצות, דתות, מגזרים, רשתות 

חינוך, רשויות מקומיות, בתי ספר וקבוצות הורים בחברה הישראלית. 

כדי שהלמידה הרגשית־חברתית תחלחל לכל מערכת החינוך ודרכה לחברה הישראלית, חשוב לשתף 
ישתקפו  כי עמדותיהם  ולדאוג  והמקומית,  בתהליך הבחירה את מגוון בעלי העניין ברמה הלאומית 

בתהליך.

ותפיסות  עצמי  תפיסות  ערכים,  וקוגניטיביות,  רגשיות  מיומנויות  תטפח  הרגשית־חברתית  הלמידה   .2

עולם במרחבים האלה:

ברמה הארצית וברמה המקומית:

של  עצמי  ולניהול  עצמית  למּודעּות  הנוגעת  רגשית־חברתית  למידה  התוך־אישי:  המרחב   
התלמיד )כגון יכולת ויסות עצמי, שליטה בדחפים, יכולת לפתור בעיות, מודעּות לרגשות, יכולת 
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להתמיד במשימות, ביטחון עצמי, אופטימיות ודפוס חשיבה מתפתח(, וכן למידה רגשית־חברתית 
המסייעת להתמודד עם מצבי לחץ ומשבר שמקורם באיּום או בחשיפה לאלימות לסוגיה. 

הקרובה  לחברה  התלמידים  בין  ליחסים  הנוגעת  רגשית־חברתית  למידה  הבין־אישי:  המרחב   
להם, כגון יכולת להבין נקודות מבט שונות, רגישות ואמפתיה לאחרים, תקשורת ברורה וקשובה 

עם אחרים וכן שיתוף פעולה ויכולת להתנגד ללחץ חברתי שלילי.

לזולת  התורם  אחראי,  אזרח  האדם  להיות  הנוגעת  רגשית־חברתית  למידה  האזרחי:  המרחב   
על ערכים של שוויון,  ותרבותית, אשר מבוססת  ומגוונת מבחינה חברתית  במדינה דמוקרטית 

כבוד האדם וצדק חברתי. 

ברמה המקומית: נוסף על הדגשים ברמה הלאומית, חשוב לשים דגש על ערכים ועל אתגרים מקומיים 

ייחודיים לקהילות ולבתי ספר, כגון שייכות לקהילה תרבותית מסוימת, נטילת אחריות אישית, פעולה 
למען שוויון וצדק חברתי ועוד.

למידה רגשית־חברתית תשולב בתוכנית הלימודים בכל טווח הגילים מהגן ועד לסיום התיכון בדגשים   .3

המתאימים לכל שלב התפתחות.

חינוכי  תהליך  אלא  חד־פעמית,  תהיה  לא  רגשית־חברתית  בלמידה  בדגשים  שהבחירה  להבטיח  יש   .4

מתמשך המגיב לשינויים באתגרים שעימם מתמודדת המסגרת החינוכית. 

1
רמה ארצית

)מערכת החינוך כולה(

לפרקים המלאים במסמך המסכם - לחצו כאן

המרחב התוך־אישי

המרחב הבין־אישי

שילוב למידה 
רגשית־חברתית 

בתוכנית הלימודים 
של כל שכבות 

הגיל, ובהתאמה 
לשלבי ההתפתחות 

של כל שכבה 

למידה רגשית־חברתית 
כתהליך חינוכי מתמשך

המרחב האזרחי

דגש על ערכים ואתגרים 
מקומיים וייחודיים
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