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התאמת התערבויות לילדים ולמתבגרים עם לקויות ולמחוננים1  

ילדים ומתבגרים עם לקויות מפגינים ב השוואה לילדים שהתפתחותם תקינה, 

רמה נמוכה של מיומנויות חברתיות, נוסף על קשיים רבים בתפקודים הרגשיים־

המשפחתית,  במערכת  בתפקוד  מתבטאים  אלו  קשיים  שלהם.  חברתיים 

החינוכית, התעסוקתית והקהילתית. 

בספרות המחקר מוצגות תוכניות התערבות ממוקדות וייחודיות שמטרתן לקדם תפקוד 

רגשי־חברתי והתנהגותי בקרב אוכלוסיות עם לקויות ועם צרכים מיוחדים. תוכניות אלו 

חשובות לצורך קידום תפקוד מיטבי ועצמאי ולשילוב של ילדים ומתבגרים עם לקויות 

ובשוק  המשפחתית  במערכת  בקהילה,  הפנאי  במסגרות  הרגילות,  החינוך  במערכות 

התעסוקה.

בישראל ילדים עם לקויות ועם צרכים מיוחדים לומדים במסגרות חינוכיות שונות: שילוב 

החינוך  של  וגנים  ספר  בתי  או  הרגיל  הספר  בבית  מיוחד  חינוך  כיתות  הרגיל,  בחינוך 

ועדת  ועדות:  החלטת  פי  על  חוק  מתוקף  נקבע  המתאימה  למסגרת  הסיווג  המיוחד. 

בפורטל  חינוך  ומסגרות  למידה  ראו:  נוסף  )למידע  ערר  ועדת  או  ועדת השמה  שילוב, 

הורים לילדים עם צרכים מיוחדים באתר משרד החינוך(. שירותי החינוך המיוחד ניתנים 

לתלמידים על פי צורכיהם, גילם ומאפייני התפקוד שלהם, וכן על פי מאפייני המסגרת 

החינוכית. סוג השילוב – יחידני או כיתתי – של ילדים ומתבגרים עשוי להשפיע על יעדי 

ההתערבות, על הבחירה בתוכנית ההתערבות ועל הצוות החינוכי־טיפולי המעורב בה. 

הטקסט שלהלן הוא תקצור והנגשה של פרק 7 מהמסמך המסכם של ועדת המומחים לנושא טיפוח למידה רגשית־חברתית   1
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.

https://parents.education.gov.il/prhnet/special-education/educational-frames/about-educational-frames
http://education.academy.ac.il/Index4/Entry.aspx?nodeId=992&entryId=21231
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הבחנה בין למידה רגשית־חברתית ואימון בכישורים חברתיים  

  SEL מרכזיים:  מונחים  בשני  להשתמש  נהוג  לקויות,  עם  ילדים  בקרב  בהתערבויות  העוסקים  במחקרים 
)למידה רגשית־חברתית( ו-SST )אימון כישורים חברתיים(. שני המונחים מתייחסים לקידום תפקוד חברתי, 
מצופה  לקויות  ללא  לתלמידים  לרוב  המיועדת  רגשית־חברתית  שבלמידה  הוא  ביניהם  שמבדיל  מה  אך 
מהלומדים לפתח מודעות עצמית למחשבות ולרגשות שלהם ולהשפעתם על תהליכים חברתיים. לעומת 
זאת, אימון בכישורים חברתיים מיועד לרוב לתלמידים עם לקויות ומתמקד בהשגת שינויים התנהגותיים 
הניתנים לצפייה. עם זאת, השימוש במונחים אלו איננו עקבי ותוכניות ההתערבות המיועדות לילדים עם 
לקויות משלבות בין שתי הגישות. אופיין ורמת האינטנסיביות של התוכניות נקבעת לפי רמת הקושי הרגשי־

חברתי של הילדים. 

תוכניות התערבות הנותנות מענה לילדים ולמתבגרים עם לקויות שונות 

מענה  הנותנות  מחקר  מבוססות  התערבות  בתוכניות  עוסק  המומחים  ועדת  של  המסכם  במסמך   7 פרק 
לילדים ולמתבגרים עם הלקויות הבאות: אוטיזם, לקויות למידה, לקויות קשב, לקויות שמיעה, מוגבלות 

שכלית והפרעות התנהגות. לקויות אלו נבחרו מאחר ששכיחותן בקרב ילדים ומתבגרים גבוהה יחסית. 

הפרק המלא כולל הגדרה ותיאור של הלקויות השונות וכן ניתוח של האתגרים הייחודיים בפיתוח תוכניות 
התערבות מותאמות לכל לקות. כמו כן הפרק מתאר תוכניות התערבות לכל אחת מהלקויות ואת ממצאי 

המחקר באשר ליעילותן.

ילדים ומתבגרים מחוננים

כאשר מדובר בתלמידים מחוננים יכולתם האינטלקטואלית הגבוהה עשויה ליצור בידול בינם לבין עמיתיהם 
לספסל הלימודים, ולהשפיע בכך גם על מצבם החברתי והרגשי. 

מעט מאוד מחקרים השוו היבטים של אינטליגנציה רגשית בין תלמידים מחוננים לבין תלמידים שאינם 
כך, לא נמצאה במחקרים  ואם  כך  ואינם עקביים. אם  מאותרים ככאלה, וממצאי המחקרים אינם בהירים 
תמיכה אמפירית למחשבה הרווחת ולפיה התלמידים המחוננים פגיעים מעמיתיהם ועם קשיים פסיכולוגיים 
רבים יותר. למעשה, חלק מהמחקרים מצביעים על חוזקות של קבוצה זו בתחומים הרגשיים והחברתיים 

בהשוואה לעמיתיהם.

קיימות תוכניות מעטות בלבד לקידום למידה רגשית־חברתית עבור תלמידים מחוננים. בשל כך חוקרים 
ממליצים להתחשב בשונות הרבה ביכולות ובצרכים בקרב קבוצת המחוננים, ולבסס את פיתוח התוכניות 
ואת יישומן על הערכת צרכים מקיפה של התלמידים המחוננים בכל הקשר שנבחר. חשוב להדגיש את יעדי 
ההתערבות הרלוונטיים לתלמידים מחוננים, כמו קידום מיומנויות של תקשורת בין־אישית ויצירת חברויות, 

הפחתת רגישות יתר לתגובות של אחרים, יכולת לקבל אחרים ושיפור היכולת האישית להרפות ולהירגע.

מבט־על על התערבויות לקידום למידה רגשית־חברתית בקרב תלמידים 
עם לקויות

מסקירות אחדות שבחנו את יעילות התוכניות עבור ילדים עם לקויות וצרכים מיוחדים עולה תמונה מורכבת: 
ההתערבות.  תוכניות  של  לתרומתן  באשר  דיים  ברורים  לא  ממצאים  גם  קיימים  מבטיחים  ממצאים  לצד 
מחקרים אחדים מצביעים על שיפור ביכולתם החברתית של התלמידים ואחרים מדגישים שחל שינוי אך 
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הוא אינו שיטתי. ממצאים אחרים מצביעים על יעילותן של תוכניות ששילבו שיטות כמו אימון, התנסויות, 
והעברה  דיווחו החוקרים על קשיים בתהליכי הכללה  כי במרבית הסקירות  ועוד. חשוב להדגיש  מודלינג 
של הישגי התוכנית לחיי היום־יום בקרב ילדים ומתבגרים עם לקויות. חלק מהתוכניות שנסקרו הצביעו על 
שיפור של ההיבטים האקדמיים וההישגים הלימודיים. עם זאת, יש לבדוק ולהעמיק בנושא שכן ההתייחסות 

הקיימת מצומצמת למדי.

עבודה עם עמיתים בקרב תלמידים עם לקויות

ממצאים ממחקרים בנושא מראים כי ילדים ומתבגרים עם לקויות חווים דחייה חברתית יותר מבני גילם 
ללא הלקויות. נמצא גם כי ילדים עם בעיות התנהגות נמצאים בסיכון גבוה יותר להידחות חברתית על ידי 

בני גילם, בהשוואה לילדים עם קשיי למידה או לקויות מוטוריות ותחושתיות. 

תוכניות לקידום למידה רגשית־חברתית עשויות לתרום לפיתוח של עמדות ומיומנויות גם בקרב תלמידים ללא 
לקויות, ולסייע להם להכיל באופן מיטבי את התלמידים המשולבים בכיתתם.

מאמצי השילוב וההכלה נגזרים ישירות ממחקרים שהראו כי לתפקוד הרגשי־חברתי של ילדים שהתפתחותם 
תקינה הייתה תרומה מובהקת למידת הִקרבה שלהם לילדים המשולבים עם לקויות. עוד נמצא במחקרים 
העוסקים בשילוב ילדים עם לקויות, כי תוכניות מבוססות למידה רגשית־חברתית עשויות לתרום לאקלים 
משלב במערכות החינוכיות. מחקרים אלו מציגים מגוון דרכי התערבות, ובהן פעילויות קבוצתיות בהקשרים 
לקויות  עם  ילדים  בקרב  חברתיים  גומלין  יחסי  לקידום  חינוכיים  צוותים  אימון  וכן  ואקדמיים  חברתיים 

ובלעדיהן. 

בהקשר של ילדים עם לקויות, תפיסת "בית הספר כקהילה מעודדת יחסים תומכים" לא נחקרה דיה. מחקרים 
אלו חיוניים לנוכח העובדה שתוכניות לקידום למידה רגשית־חברתית עשויות לקדם ערכים כגון אמפתיה, 
תהליכי  לקידום  רבות  תתרום  אשר  אכפתית  ספרית  בית  קהילה  ולטפח  לאחר,  ודאגה  סובלנות  שותפות, 

השילוב של ילדים ומתבגרים עם לקויות. 

ילדים ומתבגרים מחוננים

כאשר מדובר בתלמידים מחוננים יכולתם האינטלקטואלית הגבוהה היא שעשויה ליצור בידול בינם לבין 
עמיתיהם לספסל הלימודים, ולהשפיע בכך גם על מצבם החברתי והרגשי. 

מעט מאוד מחקרים השוו היבטים של אינטליגנציה רגשית בין תלמידים מחוננים לבין תלמידים שאינם 
תמיכה  במחקרים  נמצאה  לא  אחרת,  או  כך  עקביים.  ואינם  בהירים  אינם  וממצאיהם  ככאלה  מאותרים 
אמפירית למחשבה הרווחת ולפיה התלמידים המחוננים פגיעים מעמיתיהם ועם קשיים פסיכולוגיים רבים 
יותר. למעשה חלק מהמחקרים מצביעים על חוזקות של קבוצה זו בתחומים הרגשיים והחברתיים בהשוואה 

לעמיתיהם.

קיימות תוכניות מעטות בלבד לקידום למידה רגשית־חברתית עבור תלמידים מחוננים. בשל כך במחקרים 
ממליצים להתחשב בשונות הרבה ביכולות ובצרכים של קבוצת מחוננים ולבסס את פיתוח התוכניות ואת 
יעדי  להדגיש את  בכל הקשר שנבחר. חשוב  על הערכת צרכים מקיפה של התלמידים המחוננים  יישומן 
ההתערבות הרלוונטיים לתלמידים מחוננים, כמו קידום מיומנויות של תקשורת בין־אישית ויצירת חברויות, 

הפחתת רגישות יתר לתגובות של אחרים, יכולת לקבל אחרים ושיפור היכולת האישית להרפות ולהירגע.



7 
פרק

ה
ר

צ
ק

ב

המסמך המסכם של ועדת המומחים לנושא טיפוח למידה רגשית־חברתית במערכת החינוך | יוזמה - מרכז לידע ולמחקר בחינוך 4

עקרונות מנחים לפעולה

המאפיינים הייחודיים של תלמידים עם לקויות עשויים להשפיע על עיצוב תוכנית ההתערבות ועל אופן 
העברתה. מאפיינים אלו עשויים להשפיע למשל על  משך המפגשים ועל תדירותם, על אופי התרגול ועל 

שכיחותו, על המתודה הנבחרת, על בחירת אנשי המקצוע, על ארגון הסביבה ועל בחירת המשתתפים. 

נוסף על דרכי ההתערבות המומלצות לכל אחת מהקבוצות שתוארו בפרק, עולים מסקירת הספרות עוד 
למידה  כגון  אקדמיים,  בהקשרים  קבוצתיות  פעילויות  הקבוצות:  לכלל  יעילים  התערבות  כיווני  שלושה 
משותפת ולמידת עמיתים; קבוצות המשלבות יחד ילדים עם לקויות ובלעדיהן; וכן התערבויות המציעות 

לצוותים החינוכיים־טיפוליים הדרכה בכל הנוגע לתמיכה ביחסי גומלין חברתיים. 

לצד תוכניות התערבות אלו, הספרות המחקרית מדגישה דרכי פעולה ואסטרטגיות של מורים המקדמות 
של  אלו  פעולה  דרכי  במסגרות.  ולהכלתם  לשילובם  ותורמות  לקויות  עם  ילדים  של  חברתיות  מיומנויות 
ָלַאֵחר,  וכבוד  )רגישות  מוצלח  שילוב  ביסוד  העומדים  הערכים  את  להדגיש  גיסא  מחד  עשויות  המורים 
אמפתיה, עזרה ָלַאֵחר כדרך למימוש עצמי, קבלה חברתית, הקשבה ושיתוף פעולה(, ולצמצם הדרה ודחייה 

חברתית מאידך גיסא.

סיכום והמלצות הוועדה

חשוב שתוכניות לקידום למידה רגשית־חברתית יהיו חלק מתוכניות הטיפול של ילדים ומתבגרים עם   .1

לקויות וכן של ילדים ומתבגרים מחוננים. 

על הליך הבחירה, התכנון והיישום של תוכנית ההתערבות להיות מותאם למאפיינים הייחודיים של   .2

הילדים והמתבגרים עם הצרכים המיוחדים. 

כדי לקדם הכלה ושילוב של ילדים ומתבגרים עם לקויות, יש להפעיל תוכניות לקידום למידה רגשית־  .3

חברתית עבור כלל התלמידים הלומדים במערכות החינוכיות, ובכך ליצור קהילה בית ספרית אכפתית 
ואקלים משלב. 

חשוב לקדם בקרב מורים דרכי פעולה ואסטרטגיות התורמות לתהליך השילוב ומונעות הדרה.   .4

מומלץ כי אופי השילוב )הרצף שבין שילוב בחינוך הרגיל לבין שיבוץ בבתי ספר ובגנים של החינוך   .5

רגשית־חברתית  למידה  תוכנית  של  ההתערבות  יעדי  על  בהחלטות  חשוב  מרכיב  יהיה  המיוחד( 
ובהחלטות על מאפייניה.

הלקויות  עם  הילדים  בהן:  המעורבים  כלל  בעבור  ההתערבות  תוכניות  של  יעילותן  את  להעריך  יש   .6

ובלעדיהן, המחוננים ועמיתיהם, המערכת הבית ספרית והמשפחות.
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