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עקרונות ואפיקים להטמעה של למידה רגשית־חברתית1

את כ משיגה  אשר  אפקטיבית  בצורה  רגשית־חברתית  למידה  מטמיעים  יצד 

באפיון  רבות  פעמים  עוסקים  החינוך  בתחום  יישומיים  מחקרים  מטרותיה? 

השיטות והעקרונות אשר נמצאו יעילים במערכות חינוך בעולם ברחבי העולם. 

כחלק מעבודתה, בחנה ועדת המומחים ידע מבוסס־מחקר מהארץ ומהעולם 

בנושא הקניה וטיפוח אפקטיביים של למידה רגשית־חברתית. מתוך המידע והנתונים 

שנאספו, גיבשה הוועדה שלושה עקרונות מנחים מרכזיים לקידום מיטבי של למידה זו:  

תפיסה כוללנית של למידה רגשית־חברתית;  

סביבה תומכת ובטוחה;  

למידה רגשית־חברתית בזיקה להקשר.  

3 מהמסמך המסכם של ועדת המומחים לנושא  הטקסט שלהלן הוא תקצור והנגשה של ההקדמה לשער השני ופרק   1
טיפוח מיומנויות 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
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תפיסה כוללנית של למידה רגשית־חברתית 

של  תפיסה  כיום  רווחת  חינוך  ואנשי  מדיניות  מעצבי  ובקרב  רגשית־חברתית  בלמידה  העוסקת  בספרות 
whole school/( כולה  המערכת  אל  להתייחס  הצורך  את  המדגישה  למידה  זוהי  הקשר.  בתוך  למידה 

system( ואל מכלול האינטראקציות שלה עם התלמיד "כולו" )the whole child(. המשמעות של תפיסה 
אלו  מיומנויות  המטפחת  סביבה  של  יצירה  מחייבת  רגשית־חברתית  למידה  של  יעילה  שהטמעה  היא  זו 
בקרב התלמידים על פי השלב ההתפתחותי שלהם. סביבה רחבה זו כוללת לא רק את בית הספר אלא גם את 
המשפחה והקהילה, והלמידה הרגשית־חברתית מתפרסת על פני רצף היום ומשלבת את מכלול הפעילויות 

בבית הספר, אחרי בית הספר ומחוץ לבית הספר.

סביבה תומכת ובטוחה

וחברי  המורים  לבין  ובינם  התלמידים  בין  פעולה  ושיתוף  קרבה  יחסי  המעודד  מכבד,  ספרי  בית  אקלים 
ההנהלה, שגרות בית הספר וכן התנהגותם של כלל חברי הצוות החינוכי והאדמיניסטרטיבי – כל אלו יוצרים 

סביבה תומכת ובטוחה המקדמת הקניה וטיפוח של למידה רגשית־חברתית. 

חשוב להדגיש שוב ושוב את מקומם המרכזי של המורים בתהליך. התנהגות המורים יכולה לתמוך בלמידה 
וסביבה  מיטיבים  בין־אישיים  יחסים  לכונן  המשכילים  מורים  בה.  לפגוע  גם  עלולה  אך  רגשית־חברתית, 
בטוחה עבור התלמידים, שמקפידים להיענות לצורכיהם הבסיסיים של התלמידים ומשמשים מודל חיובי, 
אלו מורים שיקדמו למידה רגשית־חברתית בקרב תלמידיהם. לכן חשוב לשים דגש על הכשרת צוות חינוכי 
שיהיה מיומן בטיפוח יחסים חיוביים עם תלמידיו, ביצירת סביבה לימודית־חברתית תומכת ובהקניה ישירה 
של למידה רגשית־חברתית. חשוב לזכור שלא רק סביבה בטוחה מפני פגיעה פיזית ורגשית חשובה ללמידה, 

אלא גם ההפך: הקניה ישירה של למידה רגשית־חברתית עשויה לקדם אקלים מיטבי ולהפחית אלימות. 

למידה רגשית־חברתית בזיקה להקשר 

הוועדה רואה חשיבות רבה בהתאמת התכנים והתהליכים של למידה רגשית־חברתית להקשר הספציפי שבו 
היא מתרחשת. נציין שני הקשרים מרכזיים:

א. הרצף ההתפתחותי 
מחייבת  רגשית־חברתית  למידה  לקידום  דרכים  ושל  דגשים  של  בחירה  שכל  כך  על  בספרות  הסכמה  יש 
התייחסות מעמיקה לשלב ההתפתחותי. השלב ההתפתחותי מכתיב במידה רבה את התכנים של הלמידה 
מיומנויות  של  ראשונית  רמה  לטפח  חשוב  למשל,  הגן,  בגיל  להטמעתה.  האופנים  ואת  הרגשית־חברתית 
משחק וחברות, הבנה של רגשות, שליטה־עצמית ופתרון בעיות חברתיות. בשנות בית הספר היסודי חשוב 
לקדם את יכולתם של התלמידים לפתח חברויות מתוחכמות יותר, לאמץ התנהגות פרו־חברתית ומוסרית 
ולפתור קונפליקטים חברתיים. בעשורים האחרונים בחנו מחקרים רבים את התפתחות המוח ואת השפעותיו 

על למידה, וממצאיהם אף מעצימים את הצורך בהתייחסות לרצף ההתפתחותי.

ב. מגוון הצרכים ומגוון הקבוצות באוכלוסיית התלמידים
למידה רגשית־חברתית רלוונטית לכל תלמיד ותלמידה במערכת החינוך. עם זאת, חשוב לתת את הדעת 
גם על המייחד תלמידים שונים: למשל תלמידים עם צרכים מיוחדים, ובהם תלמידים המשולבים במסגרות 
רגילות, תלמידים בחינוך המיוחד ותלמידים במוסדות. נוסף על כך, יש לזכור כי תלמידים במערכת החינוך 
נבדלים זה מזה במאפיינים גאוגרפיים, תרבותיים או חברתיים־מגזריים. חיוני אפוא להתאים את הדגשים 

ואת התכנים של הלמידה הרגשית־חברתית למאפיינים אלו. 
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ארבעה אפיקים משולבים לפעולה

בהמשך לשלושת העקרונות שצויינו לעיל, מציעה הוועדה לטפח ולהקנות למידה רגשית־חברתית בארבעה 
אפיקים הקשורים זה לזה: 

אורח החיים בבית הספר.  

שילוב של למידה רגשית־חברתית בהוראת תחומי הדעת השונים.   

שיעור ייעודי להקניה ולטיפוח של למידה רגשית־חברתית.   

תוכניות התערבות מוְבנות המותאמות לצורך מסוים.    

סביבה  עיצוב  הבאים.  בפרקים  יידונו  האפיקים  יתר  הארבעה.  מבין  הראשון  באפיק  נתמקד  זה  במסמך 
בית ספרית המעודדת למידה רגשית־חברתית הוא אחד האפיקים החשובים ביותר בהטמעה של למידה זו 

במערכת החינוך בישראל. בתקציר זה נציג כמה דרכים לעיצוב סביבה כזאת. 

שילוב למידה רגשית־חברתית בחיי היום־יום ובשגרות של בית הספר

אקלים ותרבות בית ספריים 

הספרות העוסקת באקלים בית ספרי ובלמידה רגשית־חברתית מדגישה את יחסי הגומלין בין שני מושגים 
אלו. בתי ספר שבהם התלמידים מרגישים מוגנים ומקבלים מהמבוגרים יחס תומך ומכבד, בתי ספר שמציבים 
כללים וגבולות, מבטיחים הגנה ומספקים לתלמידים הזדמנויות להשתתף בקבלת החלטות הנוגעות לחייהם 
– הם בתי ספר המטפחים את הלמידה הרגשית־חברתית של תלמידיהם. בה בעת תלמידים שרכשו מיומנויות 

אישיות ובין־אישיות יוצרים סביבה בית ספרית בטוחה המקדמת את התפתחות כלל התלמידים. 

אפשר לחזק אקלים כזה בקיום פעילויות לכלל התלמידים, ובהן עצרות, מפגשי בוקר ופרויקטים בית ספריים 
המדגישים ערכים חשובים ומחזקים מעורבות ותחושות מסוגלות של תלמידים; אפשר לקבוע שעות קבועות 

שילוב של למידה
רגשית־חברתית 
בהוראת תחומי 
הדעת השונים

שיעור ייעודי 
להקניה ולטיפוח 

של למידה 
רגשית־חברתית

תוכניות התערבות 
מוְבנות המותאמות 

לצורך מסוים

אורח החיים 
בבית הספר
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של מעגלי שיח כמה פעמים בשבוע, שעות מוְבנות שבהן המורים משוחחים שיחות אישיות עם התלמידים 
בעקבות מבחן או משוב ומסייעים להם להתמודד עם אי־הצלחה, לווסת רגשות, לדחות סיפוקים, לתכנן 
ולהניע את עצמם; אפשר לתאם זמנים קבועים בתחילת השיעורים ובסיומם, שבהם עוסקים במיומנויות 
רלוונטיות כמו עבודה בקבוצות, דיון כיתתי ועוד. מבנים ארגוניים ושגרות כאלה מאפשרים ליישם ולתרגל 

את הלמידה הרגשית־חברתית הנלמדת בהקשר רלוונטי והם מגבירים את הסיכוי להפנימה. 

פרקטיקות של מורים המקדמות למידה רגשית־חברתית בכיתה

מורים  התנהגויות  של  סוגים  שני  על  להצביע  ניתן  הרגשית־חברתית  הלמידה  בתחום  הספרות  מניתוח 
התורמות להקניה של למידה רגשית־חברתית: 1( התנהגויות היוצרות סביבה תומכת, פניּות ורצון ללמידה; 

2( התנהגויות המתמקדות בהקניה ישירה של למידה רגשית־חברתית.

ספרות המחקר מונה עשר קבוצות מרכזיות של התנהגויות מורים היוצרות סביבה תומכת ועשויות בכך 
לקדם למידה רגשית־חברתית אצל תלמידים:  
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תמיכה וחום

דרישות וציפיות אקדמיות למידה שיתופית 

ינג, 
בניית יכולות על ידי מודל

תרגול, משוב ואימון

פרקטיקות של
מורים המקדמות

למידה רגשית־חברתית 
בכיתה
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   משמעת ממוקדת תלמיד 

משמעת  באסטרטגיות  להשתמש  המורים  על 
של  ההתפתחותי  לשלב  שיתאימו  יזומות 
התלמידים ויניעו אותם להתנהג כראוי בכיתה. יש 
עצמית  להכוונה  הזדמנויות  לתלמידים  להעניק 
משמעת  כלל  הפרת  על  התגובה  דעה.  ולהבעת 

צריכה להיות קשורה לכלל שהופר. 

   השפה של המורה 

ועל  עבודה  על  תלמידים  לשבח  המורים  על 
להם  ולומר  לציין מה עשו  אותם,  לעודד  מאמץ, 
מה עליהם לעשות כדי להשתפר. חשוב כי המורים 
ישתמשו בשפה המעודדת את תלמידיהם לשלוט 
כדי  יעילות  באסטרטגיות  ולהיעזר  בהתנהגותם 

לווסת אותה.

   אחריות ובחירה

להחליט  הזדמנויות  לתלמידים  להעניק  חשוב 
שונות  לפעילויות  אחראים  ולהיות  החלטות 
ליצור סביבה דמוקרטית  כך חשוב  בכיתה. לשם 
בשיתוף  נקבעות  בה  שהנורמות  בכיתה, 
האחריות  תחושת  את  לפתח  אפשר  התלמידים. 
של התלמידים באמצעות התכנים הנלמדים ואופן 
שמעבירים  שיעורים  באמצעות  וגם  הוראתם, 
בפעילות  השתתפות  בעצמם,  התלמידים 

קהילתית, התנדבות וכדומה. 

   תמיכה וחום 

על המורים ליצור סביבת למידה בטוחה ואכפתית, 
ויהיו  ושייכים  מוערכים  התלמידים  ירגישו  שבה 
על  שאלות.  ולשאול  סיכונים  ליטול  חופשיים 
ובבעיות  בתלמידים  התעניינות  לגלות  המורים 
באנקדוטות  אותם  לשתף  יכולים  והם  שלהם, 

אישיות.

   למידה שיתופית 

כדי ליישם למידה שיתופית ביעילות ולוודא שכל 
המורים  על  במשימה,  משתתפים  התלמידים 
תלות  ומרכיבים:  עקרונות  חמישה  על  להקפיד 
אישית  אחריות  טיפוח  התלמידים,  בין  הדדית 
וקבוצתית לביצוע המשימה, עידוד הדדי להצלחה, 
שימוש בכישורים בין־אישיים וחברתיים ובחינת 

ההתקדמות במטלה בשיתוף כל חברי הקבוצה. 

   דיונים בכיתה 

התקשורת  כישורי  את  מפתחים  בכיתה  דיונים 
פורה  דיאלוג  לנהל  יכולתם  ואת  התלמידים  של 
עם אחרים. לשם כך על המורים לשאול שאלות 
לעורר  ידע,  על  הסתמכות  להדגיש  פתוחות, 
הקשבה  לעודד  החשיבה,  תהליך  על  רפלקציה 
אחרים,  שהביעו  רעיונות  על  והישענות  פעילה 
לטפל,  עיקר  בין  להבחין  היכולת  את  לפתח 

ולאפשר לכל התלמידים לבטא את רעיונותיהם.

   רפלקציה והערכה עצמית 

משימות  התלמידים  על  יטילו  מורים  כי  מומלץ 
הדורשות מהם לחשוב על עבודה שעשו, ולנסות 
להעריך אותה בעצמם על פי אמות מידה שהציבו 
המורים או הכיתה כולה. תהליך זה אינו מסתיים 
בהערכה עצמית, אלא דורש מהתלמידים לחפש 

דרך לשפר את עבודתם.

   הדרכה מאוזנת 

פעילה  למידה  בין  איזון  על  לשמור  המורים  על 
למידה  בין  האיזון  על  וכן  ישירה,  הוראה  לבין 
אישית ללמידה משותפת. למעשה רוב התוכניות 
לקידום למידה רגשית־חברתית מעודדות למידה 
פעילה במגוון דרכים ובהן משחקים או פרויקטים, 
שליטה  המבטיחה  בהוראה  גם  זאת  לאזן  יש  אך 

של התלמידים בחומר הנלמד. 

   דרישות וציפיות אקדמיות 

על המורים לפתח אצל תלמידיהם תפיסה בדבר 
אמונה  וכן  בהם,  וההשקעה  הלימודים  חשיבות 
שאם יעבדו קשה יצליחו. תלמידים צריכים לדעת 
שהאחריות להצלחה מוטלת עליהם, אך בד בבד 

עליהם להרגיש שהמורים מאמינים בהם.  

   בניית יכולות על ידי מודלינג, תרגול, 
משוב ואימון

רגשיות־ יכולות  בבניית  לסייע  יכולים  מורים 
של  הפעלה  במהלך  תלמידיהם  בקרב  חברתיות 
השיעור,  מטרות  הצגת  אופייני:  למידה  מעגל 
הסקת  וקבוצתית,  אישית  התנסות  מודלינג, 
תוצאותיו.  ועל  התהליך  על  ורפלקציה  מסקנות 
למידה  לחזק  אפשר  זה  מעגל  של  חלק  בכל 

רגשית־חברתית. 
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חשוב לציין שלא נבדקה אמפירית 
קבוצת  כל  של  הישירה  התרומה 
למידה  של  לתוצאות  התנהגות 
אפשר  זאת  עם  רגשית־חברתית. 
של  זה  רחב  שלמגוון  לצפות 
מעבר  יתרונות  יהיו  התנהגויות 
להקניה של מיומנויות ספציפיות.

אימוץ מודולרי של טכניקות ופעילויות מתוך תוכניות אפקטיביות

בסעיף הקודם הוצגו התנהגויות מורים היוצרות סביבה תומכת ללמידה רגשית־חברתית. נוסף על כך חוקרים 
זיהו טכניקות ופעילויות ספציפיות של מורים מתוך תוכניות התערבות מוצלחות.  

 Kernels of( פרקטיקה"  "גרעיני  וזיהה  מובילות  התערבות  תוכניות   25 סקר  בהרווארד  מחקר  צוות 
ללמידה  רבים  דורשות משאבים  אינן  הן  הוכחה מחקרית,  ופעילויות שיעילותן  אלו טכניקות   .)Practice
הלימודים(.  שעות  אחרי  בפעילות  או  בבית  )וגם  הספר  בבית  שונים  בהקשרים  להפעילן  ואפשר  וליישום 
ובחירה מושכלת  יותר  צוות המחקר מאפשרות התאמה מקומית טובה  כך, הפרקטיקות שזיהה  נוסף על 
של מרכיבים רלוונטיים מתוך תוכנית במקום אימוץ של תוכנית שלמה. יתרון נוסף הוא היכולת להשתמש 
וכן לקיים פעילות מסוימת בשיעור, בהפסקה, בדרך הביתה  באותו "גרעין" במקומות רבים במהלך היום 

וכשיעורי בית. 

את  רגשות.  לנהל  היכולת  לקידום  הקשורות  "גרעין"  פעילויות   212 זיהה  בהרווארד  הצוות  למשל,  כך 
הפעילויות הקונקרטיות האלה הם סיווגו לחמש קבוצות: נשימה עמוקה, דיבור פנימי חיובי, פרוצדורות 
של צעד אחר צעד, יוגה ואימון פיזי אחר וכן ארגז כלים של אסטרטגיות לניהול רגשות. לשיטתם, השימוש 
בכל אחת מפעילויות אלו חייב לכלול שלושה חלקים: הכנה והסבר, הפעילות עצמה ולבסוף – סיכום והפקת 
התלמידים  לגיל  להקשר,  בהתאם  שונה  בדרך  "ממוסגרת"  להיות  צריכה  מהפעילויות  אחת  כל  לקחים. 

וליכולת ההבנה שלהם. 

אף שיש ערך בזיהוי של טכניקות ספציפיות, חשוב להדגיש כי יהיה להן ערך גבוה יותר אם הן ייושמו כחלק 
מפעולה רחבה יותר ליצירת סביבה לימודית וחברתית תומכת. 

שילוב למידה רגשית־חברתית גם מחוץ לגבולות הכיתה 

החינוכי  היום  בסדר  אותה  להטמיע  מחייבת  הספר  בבית  חיים  כאורח  הרגשית־חברתית  הלמידה  תפיסת 
כולו, ולא רק במסגרת שיעור בכיתה. למשל במגרשי המשחקים, בקפטריה, במסדרונות, בצהרון, בפעילויות 
זמן שבהם  ובכל  ברשתות החברתיות, בפעילות בארגונים לא פורמליים לאחר שעות הלימוד, בכל מקום 
עבודה  של  כישורים  לקדם  יכולות  פעילֹות  הפסקות  למשל,  כך  התלמידים.  עם  אינטראקציה  מתקיימת 
קבוצתית, אם יתנו לתלמידים לארגן את ההפסקות בעצמם. גם פעילויות של חונכּות מאפשרות לתלמידים 
ליטול על עצמם אחריות ולסייע לתלמידים אחרים. בפרק 3 במסמך המסכם של ועדת המומחים מפורטות 
הלימודים:  שעות  לאחר  המתקיימות  בפעילויות  גם  רגשית־חברתית  למידה  לטיפוח  נוספות  הזדמנויות 
בצהרונים ובחינוך הלא פורמלי. פעילויות אלו חשובות משום שהן מבטיחות את רציפות הלמידה הרגשית־

חברתית של התלמידים. 

למידה  לטיפוח  פעילויות   25 מציע  להצלחה"  "נתיבים  האתר 
רגשית־חברתית בכיתה, ובהן כתיבת יומן תלמיד ובו תיאור של 
כחלק  קריאה  בקטע  המובעים  הרגשות  בחינת  ורגשות,  חוויות 
בוקר,  מפגש  היסטוריה(,  )למשל  מסוים  דעת  בתחום  משיעור 
פתרון  של  תרגול  תלמידים,  על  מסוים  בתחום  אחריות  הטלת 
 ,positive self talk-ל עידוד  קבוצתיות,  משימות  מתן  בעיות, 
מתפתח  חשיבה  דפוס  טיפוח   ,)mindfulness( ַקִשיבּות  תרגול 

)growth mindset(, עידוד לפעול בנדיבות ובחביבות ועוד. 

https://www.wallacefoundation.org/knowledge-center/Documents/Kernels-of-Practice-for-SEL.pdf
https://www.wallacefoundation.org/knowledge-center/Documents/Kernels-of-Practice-for-SEL.pdf
https://www.wallacefoundation.org/knowledge-center/Documents/Kernels-of-Practice-for-SEL.pdf
https://www.thepathway2success.com/
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סיכום והמלצות הוועדה

בפרק זה בחנו כיצד הסביבה העוטפת את התלמיד בשעות הלימודים ואחריהן יכולה לסייע לטפח למידה 
רגשית־חברתית ולתמוך באפיקים האחרים לקידומה. לנוכח סקירה זו הוועדה ממליצה:

לעצב אקלים בית ספרי מיטבי המקדם למידה רגשית־חברתית.  .1

לעצב את הסביבה הבית ספרית ואת שגרות בית הספר מתוך מודעּות להשפעתן על הלמידה הרגשית־  .3

חברתית.

הלמידה  על  התנהגותם  משפיעה  שבהן  לדרכים  הספר  בבית  הצוותים  של  המודעּות  את  להרחיב   .3

לכל  אלו  בנושאים  ותמיכה  ליווי  הכשרה,  להבטיח  חשוב  כן  כמו  התלמידים.  של  הרגשית־חברתית 
המבוגרים בבית הספר – הן לצוותים החינוכיים, הן לצוותים המנהליים.

ולשיעורים  לכותלי הכיתה  רגשית־חברתית מחוץ  גורמים העשויים לקדם למידה  לשתף פעולה עם   .4

הפורמליים, ובהם מפעילי צהרונים או ארגונים העוסקים בחינוך לא פורמלי.  חשוב לשקף להם את 
חשיבותה של הלמידה הרגשית־חברתית ואת יכולתם לתרום להקנייתה בקרב ילדים ובני הנוער. 

יש לחקור את ההשפעה של פעילויות לא פורמליות שונות על למידה רגשית־חברתית.  .5

לפרקים המלאים במסמך המסכם - לחצו כאן

http://education.academy.ac.il/Index4/Entry.aspx?nodeId=992&entryId=21231

