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תוכניות התערבות מובנות לקידום למידה רגשית־      
חברתית1

למידה ת לקידום  נוסף  כלי  הן  ומקומיות  מוְבנות  התערבות  תוכניות 

ליעילותן  עדויות  נציג  זה  בתקציר  תלמידים.  בקרב  רגשית־חברתית 

תוכניות ללמידה  נסקור מרכיבים שונים של  תוכניות התערבות,  של 

תוכניות  של  המרכזיים  המאפיינים  את  וננתח  רגשית־חברתית 

התערבות שיעילותן הוכחה במחקר. 

 

למידה  טיפוח  לנושא  המומחים  ועדת  של  המסכם  מהמסמך   6 פרק  של  והנגשה  תקצור  הוא  שלהלן  הטקסט   1
רגשית־חברתית במערכת החינוך. עבודת התקצור וההנגשה נערכה בידי היוזמה לשם נוחות הקריאה. את הפרק 

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

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

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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עדויות ליעילות של תוכניות ללמידה רגשית־חברתית  

מאות מחקרים וסקירות שיטתיות בחנו תוכניות רבות בנושא למידה רגשית־חברתית ובדקו את יעילותן. 
מכולם עולות עדויות משכנעות על השפעתן החיובית של התוכניות בתחום זה בהיבטים רבים, למשל:

בעיות  פתרון  מטרות,  הצבת  רגשות,  זיהוי  כגון  רגשיות־חברתיות,  ובמיומנויות  בכישורים  שיפור   
ועימותים. 

עמדות חיוביות על העצמי, בית הספר והחברה, ובכלל זה דימוי עצמי, תפיסת עצמי, מסוגלות עצמית,   
שייכות לבית הספר ועוד.

ואמפתיה  אכפתיות  לגלות  להם,  לסייע  אחרים,  עם  להסתדר  יכולת  כגון  חברתית,  חיובית  התנהגות   
כלפי הזולת, לפעול בדרכי שלום ולשתף פעולה.

שיפור בתפקוד אקדמי, למשל הישגים בקריאה ובמתמטיקה, הישגים במבחנים מתוקננים ובמבחנים   
בבית הספר וכן יחס חיובי ללימודים ולהישגיות. 

אלימות  באחרים,  פגיעה  במריבות,  מעורבות  בכיתה,  הפרעות  זה  ובכלל  התנהגות,  בבעיות  ירידה   
מילולית, בריונות, הפרעות משמעת והתנהגות עבריינית.

הפחתה של מצוקה רגשית כמו דיכאון, חרדה, דחק )סטרס( ונסיגה חברתית.  

מחקרים שבחנו את יחסי העלות-תועלת של תוכניות שונות הראו שהם גבוהים מאוד, עד כדי יחס עלות-
תועלת של 11 דולר תשואה לכל דולר שהושקע. 

הסקירות שבחנו את יעילותן של תכניות ההתערבות בחנו משתנים רבים כגון תחומי ההשפעה, עוצמתה, 
יחסי עלות תועלת, קהלי יעד וטווח זמן ההשפעה. בתקציר זה התמקדנו בשניים האחרונים.

השפעה על אוכלוסיות יעד שונות

ככלל יש הסכמה שעל תוכניות ההתערבות לקדם למידה רגשית־חברתית בקרב כלל אוכלוסיית התלמידים, 
בד בבד עם התייחסות נבדלת לצרכים של קבוצות מובחנות. תוכניות לקידום למידה רגשית־חברתית נחלקות 
לתלמידים  המיועדות  "איתור"  תוכניות  )ב(  התלמידים;  לכלל  אוניברסליות  תוכניות  )א(  רמות:  לשלוש 
מובחנות  ותוכניות  )ג(  ספציפי;  בתחום  קשיים  המגלה  תלמידים  לקבוצת  או  מסוימת  סיכון  מקבוצת 
MTSS המכונה  המודל  את  לציין  יש  זה  בהקשר  ספציפית.  בעיה  עם  מאובחנים  לתלמידים  המיועדות 
)Multi-Tiered System of Support( – מודל התערבותי־תהליכי מבוסס ראיות. על פי המודל, חלוקת 
המשאבים צריכה להיות דינמית ומותאמת לרמת התמיכה שזקוקים לה כל תלמיד ותלמידה כדי לממש 
מיפוי  נערך  ובמסגרתן  התלמידים,  לכלל  ניתנות  האוניברסליות  התוכניות  שלהם.  הפוטנציאל  מלוא  את 
פרטניות  או  קבוצתיות  התערבויות  מוצעות  פיו  ועל  התנהגות,  ובעיות  אקדמי  לקושי  סימנים  לאתר  כדי 

לתלמידים שאותרו.

דיווחים חיוביים בספרות בנוגע  ליעילותן של תוכניות לקידום למידה רגשית־חברתית נמצאו ביחס לתוכניות 
תרבותיים  והקשרים  גאוגרפיים  אזורים  במגוון  שונות,  גיל  בשכבות  וכן  לעיל  שצוינו  הרמות  בשלושת 
ותרבותיים,  אתניים  למיעוטים  המשתייכים  לילדים  בסיכון,  לילדים  גם  תקפים  הם  וחברתיים־כלכליים. 
ולילדים הסובלים ממצוקה ומקיפוח או מבעיות בתחום בריאות הנפש. ניתן אף לומר כי התערבויות בקבוצות 

אלו משמשות גם גורם מגן ואמצעי לתיקון אי־השוויון החברתי־כלכלי, ומעודדות שייכות וצדק חברתי.
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השפעה בטווחי זמן שונים

השפעתן של תוכניות לקידום למידה רגשית־חברתית נבחנה בטווח הקצר ובטווח הארוך. נמצא כי ההשפעות 
זמן. בתחום הרגשי־חברתי נמצא שככל שתלמידים השיגו  יחסית היטב לאורך  בתחום האקדמי נשמרות 

הישגים גבוהים יותר בטווח הקצר, הלמידה הוטמעה באופן עמוק יותר ושרדה לאורך זמן.

חוקרים רבים טוענים שתוכניות לקידום למידה רגשית־חברתית מביאות לתוצאות הטובות ביותר כאשר 
הן מוטמעות בדרך מתוכננת מראש, שיטתית ולאורך זמן מגיל הגן ועד סיום התיכון וכן מותאמות לשלב 
ההתפתחותי של התלמידים. יתרה מזאת, להתערבויות מוקדמות המתחילות כבר בגיל צעיר נמצאו יתרונות 

ארוכי טווח.

למגוון  אחת  כמקשה  מתייחסות  שהן  היא  לעיל  שתוארו  המחקר  סקירות  של  המרכזיות  המגבלות  אחת 
רחב מאוד של התערבויות ולכן לא ניתן להעריך את היעילות של תוכנית מסוימת או של מרכיב התערבות 
מסוים. עם זאת, נערכו גם כמה מחקרים מרכזיים שבחנו אילו מרכיבים מכילות תוכניות התערבות שונות, 

מה המשותף להן והשונה ביניהן, ומה מגביר את יעילותן.

ממדים לאפיון של תוכניות התערבות

ניתוח של 25 התוכניות הנחשבות מובילות ַּבתחום מעלה כי ניתן לאפיין אותן על פי כמה ממדים: יעדים, 
גישה, עיתוי, הכשרת המורים, מעורבות ההורים והאמצעים לקידום הנושא. 

יעדי ההתערבות

חשוב להבחין בין יעדים ומטרות שתוכניות שונות מיועדות לקדם: 

ויסות קוגניטיבי, למשל שליטה בקשב ועיכוב תגובות אוטומטיות.  

תהליכים רגשיים, למשל ידע וביטוי של רגשות, ויסות רגשי והתנהגותי, אמפתיה והבנה לנקודות מבט   
שונות.  

פרו־ והתנהגות  סכסוכים  יישוב  חברתיים,  רמזים  של  הבנה  כלומר  בין־אישיים,  חברתיים  תהליכים   
חברתית.

גישת ההתערבות: הקניית למידה רגשית־חברתית או שיפור הסביבה החינוכית?

לבין  ולהקניה של למידה רגשית־חברתית,  בין תוכניות המבוססות על מערכי שיעור לטיפוח  יש להבחין 
חיים  כישורי  המטפחת  למידה  סביבת  לקדם  ונועדו  כאלה  שיעור  מערכי  על  מבוססות  שאינן  תוכניות 
והיבטים נוספים של למידה רגשית־חברתית. רוב התוכניות משתייכות לסוג הראשון: הן מבוססות על רצף 

של שיעורים ועוסקות ישירות בלמידה רגשית־חברתית. 

בצרכים  תמיכה  באמצעות  ילדים  של  רגשית־חברתית  למידה  לפתח  שאפשר  מניחות  אחרות  תוכניות 
הן  לכן  ובערכים.  חיוביות  עצמי  בתפיסות  ופרו־חברתית,  לימודית  במוטיבציה  בסיסיים,  פסיכולוגיים 
הן  ולימודית.  מוטיבציונית  חברתית,  רגשית,  מבחינה  הילדים  של  החינוכית  הסביבה  בשיפור  מתמקדות 
מנסות לחולל שינוי בהתנהגות הצוות, בתוכני הלמידה, במבנה הלמידה, בדרכי הערכה ומשוב, בנורמות 

ובהתנהגות הילדים ועוד. כל זאת כדי שהילדים יחוו יותר ביטחון, שייכות, מסוגלות ועניין בלמידה.
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עיתוי ההתערבות – בכיתה או לאחר שעות הלימודים?

יש להבחין בין תוכניות המועברות במהלך יום הלימודים לבין תוכניות המיועדות לשעות שאחרי הלימודים. 
רוב התוכניות הקיימות נועדו לשעות הלימודים, ובדרך כלל העדויות ליעילותן של תוכניות שנועדו לשעות 

שאחרי הלימודים משכנעות פחות.

הכשרה וליווי של מורים

שונים.  בדגשים  אך  למורים,  הכשרה  כללו  המומחים  ועדת  של  עבודתה  במסגרת  שנסקרו  התוכניות  כל 
הוועדה מאמינה כי ההכשרה והליווי של המורים היא קריטית להצלחת התוכנית. 

מעורבות ההורים בתוכנית

ברוב התוכניות קיימת מעורבות של ההורים, אולם גם בעניין זה רבה השֹונּות בין התוכניות. חלק מהתוכניות 
מערבות את ההורים בהזמנות לפגישות עם צוות בית הספר ומעודדות אותם לפעול בכיתה; אחרות כוללות 
וחלק  קבועה;  בתדירות  תכנים  של  שליחה  באמצעות  בפעילות  אותם  ומשלבות  הורים  להדרכת  תוכניות 
מהתוכניות מציעות סדנאות להורים כדי לקדם את יכולתם לתמוך בהקניית המיומנויות הרגשיות־חברתיות 

לילדיהם.

אמצעים לקידום למידה רגשית־חברתית

התוכניות לקידום למידה רגשית־חברתית מתבססות על מגוון רב של שיטות. במחקר שערכו פרופ' סטפני 
כיתתי,  דיון  זו:  למידה  לקידום  שונים  אמצעים   17 החוקרים  זיהו  הרווארד,  באוניברסיטת  ועמיתיה  ג'ונס 
הוראה מכוונת ללימוד מיומנויות של מורה, שילוב כלים וחומרים, כתיבה על התנסויות אישיות, ציורים 

ופרויקטים אומנותיים, שימוש בסרטונים כטריגר לדיון כיתתי, משחקים ומשחקי תפקידים ועוד.

מאפיינים מרכזיים של תוכניות שנמצאו יעילות

מן הספרות המחקרית עולים ארבעה עקרונות המאפיינים תוכניות יעילות ללמידה רגשית־חברתית )נקראים 
:)SAFE בתמצית

רצף
ההכשרה של 

המורים והלמידה 
של התלמידים 
מבוססות על 

תהליך הדרגתי 
רציף של "צעד 

אחר צעד״

אקטיביות
שילוב של למידה 
פעילה, ובכלל זה 

תרגול של כישורים 
על ידי התלמידים 

מיקוד
התוכנית מקדישה 

זמן ספציפי לפיתוח 
הכישורים והמאפיינים 

של למידה רגשית־
חברתית הנלמדים בה 

ישירּות
התוכנית מגדירה 

את הכישורים 
הרגשיים־חברתיים 

והיבטים אחרים 
שיש לקדם

מחקרים מראים כי כדי לדאוג לכך שהתוכנית תהיה יעילה ותשיג את מטרותיה בהטמעת למידה רגשית־
יכולות רגשיות־חברתיות גם בקרב  חברתית יש לדאוג גם לתנאים הבאים: סביבה והקשר תומכים, בניית 
המבוגרים, התייחסות למאפיינים של ההקשר הקהילתי הרחב, קביעת מערך מרכזי של מיומנויות חוצות 

תחומי התפתחות והצבה של יעדים הגיוניים.
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הדגמה של תוכניות מהעולם

המצויות  תוכניות  של  וניתוח  פירוט  למצוא  ניתן  המלא  במסמך  תוכניות.  מגוון  מופעלות  העולם  ברחבי 
בשימוש נרחב וכן תוכניות שלדעת חברי הוועדה מכילות רכיבים חשובים. 

תוכניות התערבויות בישראל

בסקירה של תוכניות ההתערבות בישראל מצאו חברי הוועדה עדות להתחלות מבטיחות ולהצטברות של 
ידע הנוגע בין היתר לחוסן ולהתמודדות עם טראומה ועם מצבי חיים מלחיצים. עם זאת, בתחום הערכת 

ההתערבויות, ניכר מחסור במחקרים אמפיריים שעומדים בסטנדרטים מקובלים של ביקורת עמיתים.

תוכניות התערבות שלוו במחקרים אמפיריים

בכתבי עת מדעיים התפרסמו מחקרים אמפיריים כמותיים על שלוש תוכניות שפועלות בישראל )התקשרו"ת, 
א.י.ל ומיטיב(. התוכניות מבוססות על תיאוריות וגישות שונות. פירוט  על תוצאות המחקרים השונים מופיע 

במסמך המלא.

בימים אלו מפותחות בארץ כמה תוכניות מוְבנות שיש להן נגיעה ברורה לטיפוח ולהקניה של למידה רגשית־
חשוב  שונות.  תאורטיות  גישות  ועל  עדכני  מדעי  ידע  על  המבוססות  מורכבות  תוכניות  הן  אלו  חברתית. 
גדולים  ובמדגמים  מבוססת  מתודולוגיה  בעלי  במחקרים  אלו  תוכניות  של  היעילות  את  ולבחון  להמשיך 

בעריכתם של חוקרים בלתי תלויים.

סיכום והמלצות ועדת המומחים 
הוועדה אינה ממליצה על תוכניות ספציפיות שראוי ליישמן בישראל. במקום זאת היא מציעה 
מסוימת  תוכנית  של  התאמתה  את  בוחנים  כאשר  בחשבון  להביא  שיש  ושיקולים  קריטריונים 

להקשר הישראלי. 

להלן ההמלצות הוועדה באשר לבחירת תוכנית למידה רגשית־חברתית: 

יש לבחור תוכנית המשקפת את הצרכים ואת המטרות של המסגרת החינוכית.   .1

לשיפור  ולתוכניותיו  הספר  בית  של  החינוכי  לחזון  לערכים,  לתרבות,  שמתאימה  תוכנית  לבחור  יש   .2

האקלים הבית ספרי. 

יש להעדיף תוכניות שעומדות בקריטריונים של SAFE )רצף, אקטיביות, מיקוד וישירות(.  .3

יש להוסיף תהליכים מקדימים לתוכנית וללוות אותה בהמשך. כמו כן חשוב לשתף את בעלי העניין   .4

בתהליך קבלת ההחלטות.

יש  יש לבחון מידע אמפירי באשר ליעילותה. אם נבחרה תוכנית חדשה,  אם נבחרה תוכנית קיימת,   .5

לבחון אותה במחקר אמפירי מתאים.

יש לבחור תוכנית המכינה את הצוות החינוכי, מלווה אותו ותומכת בו. יש לשתף את הצוות בבחירת   .6

התוכנית המתאימה לבית הספר. 

הוועדה ממליצה שמשרד החינוך יקדם תוכניות התערבות שִייָּבֲחנו באופן אמפירי ותקף כדי ליצור   .7

תשתית של ידע באשר לאפקטיביות של תוכניות במערכת החינוך בישראל.

לפרקים המלאים במסמך המסכם - לחצו כאן


