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שיעור ייעודי לקידום למידה רגשית־חברתית1      

ספרות המקצועית יש הסכמה ב

רגשית־ שלמידה  כך  על 

תהליך  כל  כמו  חברתית, 

בשני  מתרחשת  אחר,  חינוכי 

אופנים: )א( בחשיפה לסביבה המטפחת 

אותה במגוון דרכים; )ב( בהוראה ישירה 

ומכוונת.

פרק זה יעסוק בהוראה ישירה ומכוונת 

במסגרת שיעור ייעודי שמטרתו להקנות 

ולטפח למידה רגשית־חברתית. 

הטקסט שלהלן הוא תקצור והנגשה של פרק 5 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.

כישורי  לשלב  הרעיון  צמח  בישראל 
פעילות  בעקבות  החינוך  במערכת  חיים 
שקיימה  בסמים  לרעה  שימוש  למניעת 
1991-1990. נושא הכישורים  שפ"י בשנים 
הפך לשם התוכנית – כישורי חיים – ומאז 
מערכת  בכל  נלמדת  היא   1995 שנת 
אך  בעיקרה,  מובנית  התוכנית  החינוך. 
משתנים,  לצרכים  להתאימּה  אפשר 
התלמידים  של  האישית  להתפתחות 
ולגילם. התוכנית מועברת על ידי יועצות 
לזרם  הותאמה  והיא  בכיתות  חינוכיות 
ולחינוך  הערבי  למגזר  הממלכתי־דתי, 
לבתי  גם  תוכנית  נכתבת  כיום  המיוחד. 

הספר העל־יסודיים.

תוכניות התערבות 
מוְבנות המותאמות 

לצורך מסוים

אורח החיים 
בבית הספר

שילוב של למידה
רגשית־חברתית 
בהוראת תחומי 
הדעת השונים

שיעור ייעודי 
להקניה ולטיפוח 

של למידה 
רגשית־חברתית

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


5 
פרק

ה
ר

צ
ק

ב

המסמך המסכם של ועדת המומחים לנושא טיפוח למידה רגשית־חברתית במערכת החינוך | יוזמה - מרכז לידע ולמחקר בחינוך2

למידה רגשית־חברתית בשיעור ייעודי במערכת השעות  

שיעור ייעודי לקידום למידה רגשית־חברתית במערכת השעות הוא שיעור שבו תלמידים לומדים מיומנויות 
לצד  נלמדות  המיומנויות  עולם.  ותפיסות  ערכים  עצמי,  תפיסות  ומפתחים  חוקרים  וחברתיות,  רגשיות 

נושאים לימודיים, חברתיים ואישיים המעסיקים את התלמידים וכך הן אינן מנותקות מהקשר. 

צריך  בו  המשמשת  ולטכניקה  למבנה  לעיתוי,  הייעודי,  השיעור  לתוכן  באשר  ההחלטות  קבלת  תהליך 
להתבסס על תשתית תיאורטית מוצקה ועל מחקרים יישומיים שילוו את בניית התוכנית. ידע אמפירי כזה 

יסייע להעריך לא רק את התוכנית אלא גם את תרומתו היחסית של כל אחד ממרכיביה. 

חשוב שהתלמידים יראו במיומנויות המוקנות להם מיומנויות רלוונטיות שייטיבו את חייהם ואת הרגשתם 
מבחינה חברתית ולימודית. יצירת תחושת רלוונטיּות היא קריטית, שכן בסוג למידה זה אין מבחנים וציונים 

או תמריצים חיצוניים אחרים ללמוד את החומר.

 – – או תגביר את הסיכוי לכך  קיומה של תוכנית ארצית מחייבת לקידום למידה רגשית־חברתית תבטיח 
ששיעור כזה יהיה חלק מתוכנית הלימודים בכל מסגרת חינוכית.

מאפיינים של תוכנית לימודים ייעודית מיטבית

כדי לתכנן תוכנית לימודים ייעודית לקידום למידה רגשית־חברתית מומלץ להביא בחשבון את העקרונות 
הבאים: 

תוכנית המציעה מאגר נרחב של מערכי שיעור מוְבנים ופעילויות תאפשר למורים להישען על חומרים   
קיימים, תחסוך את הצורך "להמציא את הגלגל מחדש" ובכך תפחית את הרתיעה של המורים.

הספר  לבית  למשפחותיהם,  התלמידים,  למאפייני  התאמה  תציע  ואף  תאפשר  שהתוכנית  חשוב   
ולקהילה, כך שתהיה רלוונטית לכל מסגרת חינוכית. יש גם להתאים את דרכי ההוראה של התוכנית 
להקשרים ההתפתחותיים, המגדריים, התרבותיים והערכיים של התלמידים. בהתאם לכך על מעצבי 
ולהציע  הישראלית  החברה  את  המרכיבות  הרבות  הקבוצות  על  הדעת  את  לתת  בישראל  התוכנית 
עבודה  למהגרי  לעולים,  ולחרדים,  לדתיים  לחילוניים,  ולערבים,  ליהודים   – מהן  אחת  לכל  התאמות 

ולפליטים, לתלמידים בכפרים לא מוכרים ולקבוצות מודרות אחרות בחברה.

חשוב שהתוכנית תעסוק במצבים הייחודיים לכיתה ולבית הספר בזמן התרחשותם – כמו חרמות, אירוע   
טרגי או קושי ביחסים בין מורים לתלמידים – ולא תדבק בתכנים שנקבעו מראש. שיעורים המועברים 
אחת לשבוע על פי תכנים שנקבעו מראש, ולא מותאמים לנושאים המעסיקים את התלמידים, עלולים 
מודולרי  באופן  המעוצבת  תוכנית  לו.  ומחוצה  הספר  בבית  התלמידים  מהוויית  כמנותקים  להיתפס 

  Students Taking Action Together (STAT) תוכנית 

 )urban schools( עירוניים  ספר  בבתי  לתלמידים  מיועדת 
מקנה  היא  והדרה.  אפליה  אלימות,  עוני,  עם  המתמודדים 
אצל  לקדם  שמטרתן  הוראה  אסטרטגיות  כמה  למורים 
התלמידים יכולות של אמפתיה, פתרון בעיות, תקשורת בין־
היכולות  את  מתרגלים  התלמידים  ועוד.  רגשי  ויסות  אישית, 
הנלמדות בסיטואציות ממשיות מחיי הכיתה ובית הספר, וגם 

במסגרת השיעורים בתחומי הדעת.

https://www.secdlab.org/about-stat
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לינארי תאפשר למורה לעסוק במיומנויות רגשיות־חברתיות ספציפיות אשר קשורות לנסיבות  ולא 
ולמהלכים חינוכיים שהמורה או בית הספר מקדמים. דוגמה טובה לתוכנית לאומית אשר בנויה באופן 

מודולרי היא תוכנית LST - life skills training בקולורדו שבארצות הברית. 

המורים  על  הספר,  ולבית  לכיתה  הייחודיים  למצבים  הייעודי  השיעור  של  התכנים  התאמת  לצורך   
לזהות את הסוגיות ואת האתגרים המעסיקים תלמידים בכיתה. כדי שהמורים יוכלו לעשות זאת, יש 
בישראל, למשל,   קיימים.  בכלים  מיטבי  ולהשתמש שימוש  לרשותם  את האמצעים העומדים  לחזק 
אפשר להשתמש בסקר האקלים והסביבה הפדגוגית במיצ"ב. הסקר מספק תמונת מצב על טווח רחב 
של נושאים מחיי בית הספר, כמו שביעות רצון כללית, היחסים בין באי בית ספר, תחושת המוגנות, 
ועדת  10 במסמך המסכם את פעילותה של  כך בפרק  נוסף על  פירוט  )ראו  ועוד  מוטיבציה ללמידה 
המומחים(. יתרה מכך, על המורים להיות קשובים למתרחש בכיתה ובבית הספר, לאפשר לתלמידים 

לדבר על מה שמטריד אותם ורלוונטי לחייהם ולקשור זאת לתוכני השיעור.

בחירת הצוות המתאים לקידום למידה רגשית־חברתית

הגישה המבקשת מהמורה להגיב למתרחש בכיתה ולהתאים את השיעור לצורכי התלמידים היא תובענית 
ביותר. יש מורים ומורות המתקשים לעסוק בסוגיות רגישות ומנסים להימנע מכך או עושים זאת בצורה 
טכנית. כמו כן התלמידים עשויים להתנגד לשיעור אם התכנים בו מעוררים בהם קושי רגשי או שעמום. 

מורים עלולים לקבל על עצמם את תפקיד המטפל ולגלוש לדינמיקה קבוצתית שעלולה לגרום לנזקים. 

ביותר  המתאימים  החינוכי  הצוות  אנשי  את  לבחור  מאוד  חשוב  הללו  הסיבות  מכל 
נלווים.  לחומרים  ונגישות  אישי  ייעוץ  וליווי,  הדרכה  להם  ולהעניק  אלו  לשיעורים 
את  הספר  בבית  ובמחנכת  הילדים  בגן  בגננת  לראות  אומנם  נוטה  החינוך  מערכת 
האחראיות להקניה שיטתית של למידה רגשית־חברתית, אולם לא תמיד אפשר או 

רצוי להטיל משימה זו דווקא עליהן, בעיקר אם לא הוכשרו לכך ואין להן היכולת 
אלו  שיעורים  לנהל  יותר  יתאימו  אחרים  מורים  דווקא  לעיתים  זאת.  לעשות 

למשל, מורים לחינוך גופני או מורים מקצועיים, ויש לעודד אותם לעשות זאת. 

את  יעבירו  הספר  בבית  אחרים  תפקידים  שבעלי  אפשרות  גם  קיימת 
השיעורים הייעודיים לקידום למידה רגשית־חברתית. לבעלי תפקידים 
ההכשרה  כלל  בדרך  יש  המיוחד  החינוך  או  הטיפול  הייעוץ,  מתחום 

ועם  בכיתה  מורכבים  תהליכים  עם  להתמודד  הנדרשים  והכישורים 
התנגדויות וחוסר עניין מצד תלמידים. יתרון נוסף בהעברת התפקיד אליהם 

נובע מכך שהם אינם מלמדים את הכיתה דרך קבע והתלמידים אינם רואים בהם 
אחראים לקשיים לימודיים או חברתיים שאינם זוכים להתייחסות. 

לכן, נוסף על הכשרה מקדימה יש להעניק למורים הדרכה וליווי מתמשכים, שיקלו 
עליהם להתמודד עם סוגיות חדשות ורגישות אשר צצות חדשות לבקרים. כמו כן 
וכפי שהודגש קודם לכן, חשוב להנגיש למורים מגוון חומרי הוראה המדברים אל 

לב התלמידים, כגון סדרות רשת ומשחקים מותאמים לכל הגילים.

https://www.blueprintsprograms.org/lifeskills-training-lst/
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סיכום והמלצות הוועדה

בחברה  שונות  לקבוצות  תותאם  זו  תוכנית  רגשית־חברתית.  ללמידה  ארצית  תוכנית  לבנות  יש   .1

הישראלית – לשפתן, לדתן ולמאפייניהן התרבותיים. 

השיעורים בתוכנית זו יפותחו בשיתוף פעולה בין כל הגורמים במשרד החינוך כדי להבטיח תיאום   .2

שונים,  חיים  בתחומי  מיומנויות  ובהם  הרגשית־חברתית,  בלמידה  המרכיבים  כלל  של  בהטמעה 
תפיסות עולם, ערכים ומעורבות אזרחית.

התוכנית תהיה גמישה ומודולרית כדי שאפשר יהיה להתאימה הן לשלב ההתפתחותי של התלמידים,   .3

הן לנסיבות חייהם. 

יש לשמור על גמישות בתוכני הלימוד ובדרכי העברתם כדי שהשיעורים בלמידה רגשית־חברתית   .4

)המתקבל,  ולמידע  לימוד,  וכיתת  ספר  בית  כל  של  המשתנים  ולמצבים  לצרכים  רלוונטיים  יהיו 
למשל, באמצעות שאלוני אח"ם ומיצ"ב אקלים( באשר לאתגרים שבפניהם עומדים התלמידים.

למידה  לקידום  ייעודיים  לשיעורים  חלופיות  תוכניות  לאישור  להגיש  יוכלו  בכך  שירצו  ספר  בתי   .5

רגשית־חברתית, שאינן התוכנית הארצית של משרד החינוך. 

שיעור  של  והתובענות  המורכבות  עם  להתמודד  ומסוגל  מעוניין  אשר  הוראה  צוות  לבחור  חיוני   .6

ייעודי לקידום למידה רגשית־חברתית. יש להכשיר את צוות ההוראה, ללוות אותו ולתת בידיו כֵלי 
עזר עשירים ככל האפשר.

יש ללוות את עיצוב מערכת השיעורים הייעודיים לקידום למידה רגשית־חברתית ואת התוכניות   .7

החלופיות שיציעו בתי הספר במחקר מעצב ומסכם.

לפרקים המלאים במסמך המסכם - לחצו כאן


