
חברתית  -הטמעה של למידה רגשית

 במערכת החינוך בישראל

 הצגה בכנס השנתי של היוזמה

 
 איימן אגבאריה 

 יגון-מיכל אל

 רמי בנבנישתי

 מעיין דוידוב

 מיכל טבח

 ישראשווילימשה 
 

 עשוראבי 

 פורטסדויד 

 יריב פניגר

 רובין-קופלמןדפנה 

 קופרמינץחגי 

 

 טלי פרידמן  :מרכזת אקדמית
 



 הצגה לכנס היוזמה

 למידה

 המלצות

הטמעה  

 מערכתית

 מדף הספרייה



 מהי למידה רגשית חברתית

Social Emotional Learning? SEL 
Self Awareness עצמית מודעות 

Self Management שליטה עצמית 

Social Awareness מודעות בינאישית 

Relationship Skills כישורים בינאישיים 

Responsible Decision 

Making 
 קבלת החלטות אחראית

 הצגה לכנס היוזמה



?זהו   

  לא ממש

 הצגה לכנס היוזמה



 21 -מיומנויות המאה ה

Growth Mindset 

Grit תפקודים ניהוליים 

 וויסות רגשי

מיומנויות לא 

 קוגניטיביות

 מיומנויות רכות

Character Education Moral  Education 

 אינטליגנציה רגשית

 הצגה לכנס היוזמה



 הצגה לכנס היוזמה

באילו פרחים  

?לבחור  



 :הבחירה בדגשים צריכה להיות מותאמת ל

 שלב התפתחותי•

 דמות הבוגר•

 אתגרים ארציים•

 התמודדות עם מתחים ושסעים בין קבוצות בחברה הישראלית. א•

 התמודדות עם מצבי איום וחשיפה לאלימות  . ב•

 

 אתגרים מקומיים•

 

 
 

 

 

 הצגה לכנס היוזמה

 תהליך חינוכי דינמי  

 המבוסס על למידה מתמדת ומחקר



 חברתית-דגשים מומלצים ללמידה רגשית

חברתית תטפח ותקנה מיומנויות -הלמידה הרגשית•

תפיסות עולם , תפישות עצמי, רגשיות וקוגניטיביות

 :וערכים במרחבים הבאים

 אישי –המרחב התוך 

 
חברתית הנוגעת למודעות עצמית וניהול  -למידה רגשית

שליטה  , יכולת וויסות עצמי, כגון)עצמי של התלמיד 

יכולת  , מודעות לרגשות, יכולת לפתרון בעיות, בדחפים

 growth-אופטימיות ו, ביטחון עצמי, התמדה במשימות

mindset  .) 

חברתית המסייעת להתמודדות  -למידה רגשית, זהבתוך 

עם מצבי לחץ ומשבר הנובעים מאיום ומחשיפה לאלימות  

 .לסוגיה

 אישי –המרחב הבין 
 

חברתית הנוגעת ליחסים בין התלמיד לחברה  -למידה רגשית

,  היכולת להבנה של נקודות מבט שונות, כגון)הקרובה לו 

תקשורת ברורה וקשובה עם , רגישות ואמפתיה לאחרים

 (.יכולת התנגדות ללחץ חברתי שלילי, שיתוף פעולה, אחרים

 האזרחיהמרחב 
 

חברתית הנוגעת להיות האדם אזרח אחראי  -למידה רגשית

ותורם לזולת במדינה דמוקרטית ומגוונת מבחינה חברתית 

כבוד האדם וצדק , המבוססת על ערכים של שוויון, ותרבותית

מעורבות  , שייכות, איכפתיות, רגישות תרבותית, כגון)חברתי 

יכולת להתמודד עם מצבי עמימות ערכית  , ותרומה לקהילה

 (.ולקבל החלטות מוסריות

 הצגה לכנס היוזמה



ב"חט גן  תיכון 

 בקהילה ס"צהרון בבי יום לימודים

 תלמיד

 רשת/מחוז

 

 מטה

 ל"מנכ

 שר

 

 ס"בי כיתה

 רשות מקומית

 יסודי

The whole child;  

                 The whole school;  

                                           The whole system 

 הצגה לכנס היוזמה



 שיתוף פעולה אופקי במשרד החינוך
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תנועות  

 נוער

 סים"מתנ
 עמותות

מועדוני  

 ספורט

ארגוני  

 הורים
מפעילי  

 צהרונים



 ארבעה אפיקים משולבים להטמעה

אורח החיים  
 בבית הספר

שילוב  
בתחומי  

 הדעת

שיעור  
ייעודי  

 במערכת

תכניות  
התערבות 

 מובנות

תרבות  , אקלים

,  ושגרות

התנהגות מורים  

,  וצוות חינוכי

בלתי  , צהרונים

  פורמאלי

שילוב במקצועות  

השונים כחלק 

מתכנית  

הלימודים  

הרגילה בכל בתי  

 הספר

שעת חובה בכל  

המערכת  

להקניית למידה  

חברתית  -רגשית

כישורי  "כיום )

"(חיים  

יופעלו לפי הצורך  

תוך התאמה  

להקשר ולצרכים  

  הרלבנטיים

 הצגה לכנס היוזמה



 של  ולהקנייהתנאים תומכים לטיפוח 

 למידה רגשית חברתית

הצוותים  
 החינוכיים

הערכה 
 ומדידה

הטמעה 
 מערכתית

מעורבות  
 הורים

 הצגה לכנס היוזמה



 הצוות החינוכי

 העברת שיעורים ייעודיים

שחיקה  , מניעת דחק

 ונשירה

חברתית  -קידום למידה רגשית

 ביחסיהם עם הילדים

הכשרת פרחי  

 הוראה
 סינון תמיכה וליווי פיתוח מקצועי

הטמעת למידה רגשית  

 חברתית בתחומי הדעת

 מנהל
 מורים

 גננות

/ יועצות

 פסיכולוגיות

צוות פרה 

 מקצועי
צוות  

 אדמיניסטרטיבי

 קשיבותתוכניות 

Mindfulness 

 הצגה לכנס היוזמה



 הצגה לכנס היוזמה

 למידה

 המלצות

הטמעה  

 מערכתית

אינטגרציה 

  בשגרות

 יומיומיות

בניית יכולת  

 מקומית

התאמה  

ואוטונומיה 

 מקומית

ניטור 

והערכה  

 מקומיים

 ליווי ותמיכה

בניית תחושת  

בעלות  

(ownership) 

המקום 

המרכזי של  

מורים  

 ומנהלים

הגדלת קנה 

מידה של  

הצלחות  

 מקומיות



 הצגה לכנס היוזמה

 אתגרה

 עוד לא       רפורמה


