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     שילוב למידה רגשית־חברתית בתחומי הדעת1

בבית כ הנלמד  דעת  תחום  ל 

הספר טומן בחובו הזדמנויות 

ולטיפוח של למידה  להקניה 

של  שילוב  רגשית־חברתית. 

הלימודים  מתוכנית  כחלק  זו  למידה 

ולתרגל  לחוות  לתלמידים  מאפשר 

מגוונות  רגשיות־חברתיות  מיומנויות 

נפרד  בלתי  וכחלק  תומכת  בסביבה 

הדעת  בתחומי  התכנים  מלימוד 

על  דגש  שימת  מכך,  יתרה  השונים. 

גם  עשויה  רגשיים־חברתיים  היבטים 

החומר  של  ובהפנמה  בהבנה  לסייע 

הנלמד בכל מקצוע.  

דעת  תחומי  בכמה  מתמקד  זה  פרק 

רגשית־ למידה  של  היבטים  ומציע 

חברתית הרלוונטיים לכל אחד מהם. 

הטקסט שלהלן הוא תקצור והנגשה של פרק 4 מהמסמך המסכם של ועדת המומחים לנושא טיפוח מיומנויות רגשיות־  1
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.

לשילוב  פועלות  ובישראל  בעולם  חינוך  מערכות 
היבטים של למידה רגשית־חברתית בתחומי הדעת 

השונים: 

 Students Take Action(  STAT תוכנית   
להוראה  עקרונות  כמה  Together( מדגישה 
למשל  רגשית־חברתית,  למידה  המקדמת 
ולדיון  לתקשורת  מחייבות  נורמות  ביסוס 
בקבוצה וכן פיתוח של תהליכי פתרון בעיות 
המבוססים על הגדרת הבעיה, זיהוי פתרונות 
סימנים  וזיהוי  פעולה  דרך  קביעת  חלופיים, 

להצלחת הפתרון.

תוכניות  תיק  מפתח  בישראל  החינוך  משרד   
בין  מציע  זה  כלי  הוראה.   לעובדי  לימודים 
ניהול  של  מיומנויות  לקדם  דרכים  השאר 
ועבודה  לזולת  הרגישות  הגברת  מכבד,  שיח 

בקבוצה. 

הפדגוגית  והמזכירות  הגיל  אגפי  שפ"י,   
 – "פסיפס"  את  יחד  פיתחו  החינוך  במשרד 
ויישומו  פסיכו־פדגוגי  ידע  לשכלול  מתווה 

במלאכת החינוך וההוראה".

שיעור ייעודי 
להקניה ולטיפוח 

של למידה 
רגשית־חברתית

תוכניות התערבות 
מוְבנות המותאמות 

לצורך מסוים

אורח החיים 
בבית הספר

שילוב של למידה
רגשית־חברתית 
בהוראת תחומי 
הדעת השונים

http://education.academy.ac.il/Index4/Entry.aspx?nodeId=992&entryId=21231
https://www.secdlab.org/about-stat
https://edu.gov.il/special/Curriculum/Pages/hp.aspx
https://edu.gov.il/special/Curriculum/Pages/hp.aspx
https://meyda.education.gov.il/files/Shefi/psipas.pdf
https://meyda.education.gov.il/files/Shefi/psipas.pdf
https://meyda.education.gov.il/files/Shefi/psipas.pdf
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למידה רגשית־חברתית במתמטיקה ובמדעים  

למרות הדימויים התרבותיים של אנשי מדע הספונים לבדם במעבדה, 
חשוב לזכור שמדעים, מתמטיקה והנדסה הם במידה רבה עניין חברתי. 
מערכת  של  ובהקשר  פעולה  שיתופי  מתוך  ומתפתח  נוצר  מדעי  ידע 
חברתית עם נורמות ופרקטיקות מתאימות. כדי לגדל מדענים ומדעניות 
עלינו לפתח בקרב התלמידים מיומנויות חברתיות כמו היכולת לשתף 
לשאת  ביקורת,  לקבל  בבהירות,  רעיונות  להעביר  אחרים,  עם  פעולה 
חילוקי דעות וטעויות, לווסת תגובות רגשיות ולשאוף להסכמות – כל 

אלו לצד קידום מטרותיהם שלהם.

בתחום זה יש גם חשיבות למאפיינים רגשיים־אישיים: למידת מדעים אינה מסתכמת בצבירה של עובדות 
ומושגים, אלא מחייבת גם פיתוח זהות של לומד כשיר בעל עניין במדעים ומוטיבציה ללמוד. 

כמה עקרונות חשובים ללמידה רגשית־חברתית במתמטיקה ומדעים, הרלוונטיים כמובן גם לתחומי דעת 
אחרים: 

 )collaborative learning( למידה חברתית־שיתופית

בלמידה חברתית־שיתופית תלמידים לא רק לומדים זה לצד זה, אלא עוסקים במשימה משותפת, חושבים 
יחד ומנהלים שיח טיעוני מכבד כדי להשיג יעד משותף. בשנים האחרונות מתרבות העדויות המחקריות על 
הישגים גבוהים יותר בכיתות מתמטיקה ומדעים שבהן התלמידים מעורבים בשיח טיעוני, הכולל השמעת 
רעיונות, התייחסות מכבדת לרעיונות של עמיתים, בניית טיעונים משותפים ובחינתם. מהמחקרים עולה כי 
עבודה חברתית משותפת המבוססת על נורמות של התייחסות מכבדת לזולת, לתחום הדעת ולחשיבה לוגית 

הכרחית ללמידה ותורמת לה.

 )self efficacy( חוללות עצמית

האמונה של היחיד ביכולתו ללמוד מדעים היא מאפיין רגשי חשוב להצלחה בתחום. חוללות עצמית היא 
ַהֲעָצָמה  ולבצע את הנדרש כדי להשיג את הביצועים הרצויים.  ליכולתו לתכנן  השיפוט של היחיד באשר 
או החלשה של תחושת החוללות העצמית של של התלמידים בתחום המדעים תלויה בארבע מיומנויות 

רגשיות־חברתיות:

שלהם  הביצועים  את  אובייקטיבי  באופן  לפרש  התלמידים  של  היכולת   :mastery experiences  
בעבר והיחס שלהם כלפי חוויות של הצלחה וכישלון. 

vicarious experiences: היכולת לפרש הצלחות או כישלונות של תלמידים אחרים במדע ולהתייחס   
לאופן שבו הושגו. 

social persuasion: היכולת לפרש כהלכה מה אחרים – הורים, מורים ועמיתים – אומרים על התלמיד   
ועל יכולותיו במדע. 

נוסף על כך, תחושת החוללות העצמית עלולה להיפגע כשתלמידים רואים במצב פסיכולוגי רגשי כמו   
חרדה, מתח או תשישות עדות ליכולותיהם.

ַהֲעָצָמה או החלשה של תחושת החוללות העצמית של היחיד במדעים, שהיא עצמה  כי  אנו רואים אפוא 
מיומנות רגשית, תלויה במיומנויות חברתיות ורגשיות אחרות. 
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מוטיבציה 

המוטיבציה ללמוד מדעים היא קריטית ללמידה, תלויה בקיומן של מיומנויות רגשיות־חברתיות ומושפעת 
מהן. גורם מרכזי בהשפעה על המוטיבציה הוא סוג המכּוונּות – מה מניע את התלמידים לעסוק במדעים. 

ניתן להבחין בין שני סוגים מרכזיים של תלמידים:

מכווני פיתוח יכולת – תלמידים המּוָנעים מצורך פנימי להבין את המציאות סביבם. על פי מחקרים,   
תלמידים אלו ייטו לחוש חוללות עצמית גבוהה באשר ליכולתם לעסוק במדע, יתמידו גם לנוכח קשיים 
ויהיו באופן כללי בעלי עמדות חיוביות כלפי מדעים. סביר מאוד שתלמידים אלו יעסקו במדע גם אחרי 

שעות הלימודים בבית הספר. 

ולהרשים  במדעים  שמבינים  כמי  להיראות  מהרצון  המּוָנעים  תלמידים   – יכולת  הפגנת  מכווני   
אחרים. המסקנות באשר לתלמידים המכוונים להפגין יכולת הן מעורבות: תלמידים אלו פועלים היטב 
בסיטואציות מסוימות, אך באופן שאינו משביע רצון באחרות. נראה כי אין קשר בין מכוונות להפגנת 

יכולת ובין מוטיבציה לעסוק במדע אחרי שעות הלימודים. 

חשוב לזכור כי אין מדובר בהכרח בחלוקה דיכוטומית. בכל אחד ואחת יש שילוב מסוים של שני הסוגים. 
הבשורה המעודדת היא שנטייה למכוונות מסוג מסוים איננה גזירת גורל. היא מושפעת מהסביבה, ובעיקר 
סוג  בעיצוב  הוריהם  תפקיד  ָקֵטן  מתבגרים,  שהתלמידים  ככל  ומורים.  הורים   – משמעותיים   ממבוגרים 

המכוונות, ואילו תפקידם של המורים למדעים הופך לדומיננטי יותר. 

רבות: מבחינת המסרים שהם מעבירים,  יכולת במדעים בדרכים  יכולים לתמוך במכּוונּות לפיתוח  מורים 
חשוב שיסבירו באופן עקבי את החשיבות שהם רואים בלימודי המדעים וחשוב שיגדירו הצלחה במדעים 
את  לאתגר  חשוב  ההוראה,  דרכי  מבחינת  גבוהים.  ציונים  כהשגת  ופחות  התכנים  של  מעמיקה  כהבנה 
ולהעניק  העניין שלהם  ולתחומי  זמן לשאלות  להקדיש  והנמקה,  הדורשות חשיבה  התלמידים במשימות 
ללומדים אוטונומיה בבחירת כיווני הלמידה ולא להציג את עצמם כסמכות היחידה לכך. נוסף על כך, חשוב 
שהם  התלמידים  של  תפיסה   –  )growth mindset( מתפתח  חשיבה  דפוס  התלמידים  אצל  לקדם  מאוד 
יכולים להמשיך להשתפר, לגדול ולהתפתח בתחומי הדעת השונים ואינם מוגבלים על ידי תכונות קבועות 

שלהם, כגון אינטליגנציה וכישרון. תפיסת עולם זו רואה ערך בידע ובהנאה אינטלקטואלית.
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למידה רגשית־חברתית בחינוך לאזרחות   

רגשית־ למידה  של  מרכיבים  בפיתוח  לסייע  עשוי  האזרחות  מקצוע 
חברתית הקשורים למרחב האזרחי וליחסים בין קבוצות בחברה. חוקרים 
למעורבות  החיונית   – אפקטיבית  אזרחית  שהתנהגות  טוענים  רבים 
פוליטית, כלכלית, חברתית ותרבותית מלאה – דורשת מערך של יכולות.  
השתתפות  וכישורי  חברתיים  כישורים  למנות  אפשר  אלו  יכולות  בין 
)participatory( כמו היכולת לטעון טיעונים, לנמק אותם ולהביע דעה 
בדיונים פוליטיים; יכולת לפתור קונפליקטים, להשפיע על מדיניות ועל 
החלטות באמצעות מחאה ושדולה; ויכולת לשתף פעולה עם ארגונים 

אחרים. כמו כן נחוצים ערכים מסוימים ועמדות כמו עניין בנושאים חברתיים־פוליטיים, תחושת אחריות, 
מודעּות לדעות קדומות וסובלנות ָלַאֵחר, הערכה לעקרונות דמוקרטיים, צדק חברתי וזכויות אדם. כל אלו 

הם מרכיבים של למידה רגשית־חברתית במרחב האזרחי.

יש חוקרים הרואים בחינוך לאזרחות הזדמנות לטפח "אזרח טרנספורמטיבי" אשר יכול לפעול לקידום צדק 
חברתי גם כאשר פעולותיו מאתגרות חוקים, קונבנציות או מבנים קיימים. נוסף על כך, למקצוע האזרחות 
יש הפוטנציאל לקשור למידה רגשית־חברתית למציאות הנוכחית, בייחוד בכל הנוגע לגזענות ולאי־שוויון. 
קישור כזה מחייב מחנכים לעסוק בנושאים מורכבים ושנויים במחלוקת כמו גזענות ואפליה, ולנקוט גישה 
הישראלית,  בחברה  הקונפליקטים  לנוכח  בעיקר  חשוב  הדבר   .)culturally responsive( תרבות  רגישת 

שהפרדה על בסיס דת ולאום מאפיינת את מערכת החינוך שלה. 

למידה רגשית־חברתית בתחומי דעת נוספים     

של  לנעליה  להיכנס  לתלמידים  להציע  ניתן  ובתנ"ך  בהיסטוריה 
דמות היסטורית, לנסות להבין את רגשותיה בנקודת זמן מסוימת, את 
הדילמות שבפניהן עמדה ואת ההחלטות שקיבלה. בכך יסייעו המורים 
ולערכים שלהם  לתלמידיהם להכיר את עצמם, להתוודע למיומנויות 

וגם להבין את המורכבות שבקבלת החלטות בתנאי אמת. 

בכיתה  הדיונים  השונות,  הראיה  זוויות  את  להבין  הניסיונות  על  נוסף 
לרגשות  מודעים  להיות  התלמידים  של  יכולתם  את  לקדם  עשויים 
שלהם במצבים כאלו וכן לקדם את יכולתם להציג עמדה אישית ולנהל 

דיון מכבד על מה שתלמידים אחרים חשים וחושבים.

שיעורי ספרות הם מצע טבעי לטיפוח ולהקניה של היבטים חשובים של למידה רגשית־חברתית. דמויות 
בסיפורים, אירועים שמתרחשים בספרים, דימויים בשירים – כל אלו משמשים בסיס לדיון בסוגיות הקשורות 
דוגמה  מכבד.  דיאלוג  לקיים  ומורים  תלמידים  של  היכולת  את  ומקדמים  האחר,  ולהבנת  העצמי  להבנת 
שפיתחה  ספרותרפיה,  הטיפולית  ההוראה  שיטת  היא  הספרות  בשיעורי  רגשית־חברתית  למידה  לשילוב 
דבורה קובובי מישראל. בשיטה זו נעזרים המורים בקטעים ספרותיים כדי להקנות לתלמידיהם אמפתיה 

וסובלנות כלפי האחר. 

של  החברתיות  המיומנויות  את  מגבירות  האומנות  בתחום  שתוכניות  כך  על  המצביעים  מחקרים  ישנם 
התלמידים, בעיקר את היכולת לקיים יחסים חברתיים, לפתור קונפליקטים ולעבוד בצוות. ניתן למשל לבקש 
מהתלמידים לספר מה הם רואים בתמונה, אם היא מזכירה להם חוויות שחוו, אילו רגשות היא מעוררת בהם 
ולאחר מכן לקיים שיחה שבה כל אחד מציג את נקודת מבטו. גישה כזו מרחיבה את היכולת להעמיק בהבנה 
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המסמך המסכם של ועדת המומחים לנושא טיפוח למידה רגשית־חברתית במערכת החינוך | יוזמה - מרכז לידע ולמחקר בחינוך5

.The Art of Social and Emotional Learning in Mexico ובהבעה של רגשות. דוגמה לתוכנית כזו היא

שיעורי ריקוד המשולבים בתוכנית הלימודים הרגילה או בפעילויות לא פורמליות עשויים לטפח מיומנויות 

אחרות  בתרבויות  שמקורם  ריקודים  דחפים.  על  ושליטה  לאחר  הקשבה  פעולה,  שיתוף  כגון  בין־אישיות 
מגבירים את הרגישות לשוני ולמגוון ומעוררים בתלמידים גאווה בתרבותם. 

חינוך גופני וספורט עשויות לסייע לתלמידים ִלְבנות תפיסה עצמית חיובית, לפתח יכולת  פעילויות של 
להתמודד עם קשיים ועם כישלונות ולהתמיד בהצלחות. האופי הקבוצתי של פעילויות ספורט רבות הוא 
לתוכניות  דוגמאות  איתם.  פעולה  ולשיתוף  לאחרים  הנוגעות  ועמדות  מיומנויות  לחזק  הזדמנות  בבחינת 
 .Conga ותוכנית Dancing with class  המקדמות למידה רגשית־חברתית באמצעות שיעורי מחול הן תוכנית

סיכום והמלצות הוועדה    

חשוב לפתח ולהנגיש למורים ידע ואמצעי הוראה המסייעים בשילוב למידה רגשית־חינוכית בתחומי   .1

הדעת בכל שלבי ההכשרה, הפיתוח המקצועי וההוראה. 

חשוב לקדם שיתוף פעולה בין כל חלקי מערכת החינוך העוסקים בתחומי הדעת השונים ובקידום למידה   .2

רגשית־חברתית. השיתוף יביא לשילוב מיטבי של למידה זו בכל תחומי הדעת. 

חשוב להקדיש משאבים למחקר כדי לבחון האם המאמצים לשילוב הטיפוח של למידה רגשית־חברתית   .3

בתחומי הדעת אומנם מביאים לתוצאות המצופות ובאיזה אופן.  

לפרקים המלאים במסמך המסכם - לחצו כאן

https://adamyukelson.com/blog/2017/05/25/the-art-of-social-and-emotional-learning-in-mexico
https://www.congakids.com/our-programs
https://dancingwithclass.org/dance-sel-schoolday/
http://education.academy.ac.il/Index4/Entry.aspx?nodeId=992&entryId=21231

