
ליישום פרקטיקות
בכיתהSELמיומנויות 



הכוונה  
עצמית

מודעות  
עצמית

אוריינות  
גלובלית

מודעות  
חברתית

התנהלות  
חברתית

פתיחות  , יוזמה חברתית, מעורבות חברתית
ניהול , ואמפתיה כלפי אנשים ותרבויות אחרות

ויישוב קונפליקטים הנובעים מפערים 
שיתוף פעולה וקבלה של לנורמות  , תרבותיים

.חברתיות שונות

התנהלות חברתית

מודעות עצמית
מסוגלות  , הכרת העצמי, זיהוי ושיום רגשות

חיפוש , מודעות לצרכים אישיים, עצמית
הכרת , אינטרוספקציה ורפלקציה, משמעות

, הדתית, התרבותית, המינית, המגדריתהזהות 
.הלאומית

הכוונה עצמית
הנעה  , ביטוי ושיתוף ברגשות, וויסות עצמי

פתרון בעיות  , תכנון זמן וסדרי עדיפויות, עצמית
גמישות  , הצבת מטרות, וקבלת החלטות

,  אופטימיות ותקווה, חשיבה חיובית, מחשבתית
.חיזוק החוסן והתמודדות עם מצבי לחץ ומשבר

מודעות חברתית
זיהוי מצבים , קבלה והבנה, הקשבה והתעניינות

כבוד ורגישות , אכפתיות ודאגה לזולת, חברתיים
.תרבותית

אוריינות גלובלית

, ניהול קונפליקטים, אמפתיה, כיבוד הזולת
ניהול  , ניהול יחסים בין אישיים, עבודת צוות
התמודדות  , בקשת עזרה, מתן עזרה, משא ומתן

.עם לחץ קבוצתי

«
«
«
«



מודעות עצמית
רגשותושיוםזיהוי•
העצמיהכרת•
עצמיתמסוגלות•
אישייםלצרכיםמודעות•
משמעותחיפוש•
ורפלקציהאינטרוספקציה•
הלאומית,הדתית,התרבותית,המינית,המגדריתהזהותהכרת•

הבעת רגשות ומחשבות במגוון ערוצים

רפלקציה עצמית

ויסות רגשי

חיזוק הצלחות ועידוד המאמץ הלימודי

חיזוק תחושת החוסן

חיזוק תחושת המסוגלות והאמונה ביכולת בקרב התלמידים

חניכה אישית לגיבוש זהות ומודעות עצמית

ה/יצירת רלוונטיות וחיבור לעולם התלמיד

הצלחות ככלי מעצים ללמידה-למידה מאי

(מיינדפולנס)מודעות רגשית 

פרקטיקותהמיומנויותפירוט
לחצו על הכותרת הרצויה כדי 
להעמיק בפרקטיקה הנבחרת

https://pop.education.gov.il/teaching-tools/teaching-practices/search-teaching-practices/expressing-emotions-and-thoughts-on-variety-of-channels/
https://pop.education.gov.il/teaching-tools/teaching-practices/search-teaching-practices/self-reflection/
https://pop.education.gov.il/teaching-tools/teaching-practices/search-teaching-practices/emotional-regulation/
https://pop.education.gov.il/teaching-tools/teaching-practices/search-teaching-practices/strengthening-successes-and-encouraging-educational-effort/
https://pop.education.gov.il/teaching-tools/teaching-practices/search-teaching-practices/strengthening-resilience/
https://pop.education.gov.il/teaching-tools/teaching-practices/search-teaching-practices/strengthening-the-sense-of-capacity-and-belief-in-the-ability-among-students/
https://pop.education.gov.il/teaching-tools/teaching-practices/search-teaching-practices/individual-initiation-develop-identity-self-awareness/
https://pop.education.gov.il/teaching-tools/teaching-practices/search-teaching-practices/creating-relevance-and-connection-to-students-world/
https://pop.education.gov.il/teaching-tools/teaching-practices/search-teaching-practices/learning-from-lack-of-successes-as-tool-empowers-learning/
https://pop.education.gov.il/teaching-tools/teaching-practices/search-teaching-practices/mindfulness/


הכוונה עצמית
עצמיויסות•
ברגשותושיתוףביטוי•
צמיתעהנעה•
עדיפויותוסדריזמןתכנון•
החלטותוקבלתבעיותפתרון•
מטרותהצבת•
מחשבתיתגמישות•
חיוביתחשיבה•
ותקווהאופטימיות•
ומשברלחץמצביעםהתמודדותוהחוסןחיזוק•

הבעת רגשות ומחשבות במגוון ערוצים

רפלקציה עצמית

ויסות רגשי

חיזוק הצלחות ועידוד המאמץ הלימודי

חיזוק תחושת החוסן

חיזוק תחושת המסוגלות והאמונה ביכולת בקרב התלמידים

חניכה אישית לגיבוש זהות ומודעות עצמית

(Study Agency)פעלנות

הצלחות ככלי מעצים ללמידה-למידה מאי

(מיינדפולנס)מודעות רגשית 

פרקטיקותהמיומנויותפירוט
לחצו על הכותרת הרצויה כדי 
להעמיק בפרקטיקה הנבחרת

אמצעים לשיפור זיכרון

https://pop.education.gov.il/teaching-tools/teaching-practices/search-teaching-practices/expressing-emotions-and-thoughts-on-variety-of-channels/
https://pop.education.gov.il/teaching-tools/teaching-practices/search-teaching-practices/self-reflection/
https://pop.education.gov.il/teaching-tools/teaching-practices/search-teaching-practices/emotional-regulation/
https://pop.education.gov.il/teaching-tools/teaching-practices/search-teaching-practices/strengthening-successes-and-encouraging-educational-effort/
https://pop.education.gov.il/teaching-tools/teaching-practices/search-teaching-practices/strengthening-resilience/
https://pop.education.gov.il/teaching-tools/teaching-practices/search-teaching-practices/strengthening-the-sense-of-capacity-and-belief-in-the-ability-among-students/
https://pop.education.gov.il/teaching-tools/teaching-practices/search-teaching-practices/individual-initiation-develop-identity-self-awareness/
https://pop.education.gov.il/teaching-tools/teaching-practices/search-teaching-practices/student-agency/
https://pop.education.gov.il/teaching-tools/teaching-practices/search-teaching-practices/learning-from-lack-of-successes-as-tool-empowers-learning/
https://pop.education.gov.il/teaching-tools/teaching-practices/search-teaching-practices/mindfulness/
https://pop.education.gov.il/teaching-tools/teaching-practices/search-teaching-practices/measures-to-improve-memory/


והתעניינותהקשבה•
והבנהקבלה•
חברתייםמצביםזיהוי•
לזולתודאגהאכפתיות•
תרבותיתורגישותכבוד•

מודעות חברתית
פרקטיקותהמיומנויותפירוט

לחצו על הכותרת הרצויה כדי 
להעמיק בפרקטיקה הנבחרת

ייצוג וסנגור עצמי של תלמידים

יצירת אחריות משותפת וערבות הדדית

דיון דילמה

משחקי תפקידים וסימולציות

ה/יצירת רלוונטיות לעולם התלמיד

משוב מקדם למידה לחברים

חיבור נושאים אקטואליים לחומר הנלמד

הבנת הקשרים בין אירועים מקומיים ועולמיים ופיתוח אחריות גלובלית

למידה שיתופית אמפתיה לזולת

זיהוי והערכה של השקפות עולם ונורמות תרבותיות שונות

חניכה אישית לגיבוש זהות ומודעות עצמית

משפט מבוים

ניהול דיון

להכרת השונהפרקטיקות

שיח ערכי על בסיס טקסט

רפלקציה קבוצתית

פיתוח מודעות לגלוי ולסמוי בתרבותתרגילי עמדות

סקר או משאל רחוב בנושאים ערכיים ודיון בממצאים

https://pop.education.gov.il/teaching-tools/teaching-practices/search-teaching-practices/self-advocacy-and-representation-of-students/
https://pop.education.gov.il/teaching-tools/teaching-practices/search-teaching-practices/creating-joint-responsibility-and-mutual-guarantee/
https://pop.education.gov.il/teaching-tools/teaching-practices/search-teaching-practices/dilemma-discussion/
https://pop.education.gov.il/teaching-tools/teaching-practices/search-teaching-practices/role-playing-games-simulations/
https://pop.education.gov.il/teaching-tools/teaching-practices/search-teaching-practices/creating-relevance-and-connection-to-students-world/
https://pop.education.gov.il/teaching-tools/teaching-practices/search-teaching-practices/feedback-promotes-learning-for-friends/
https://pop.education.gov.il/teaching-tools/teaching-practices/search-teaching-practices/connecting-current-topics-to-the-material-being-studied/
https://pop.education.gov.il/teaching-tools/teaching-practices/search-teaching-practices/understanding-links-between-local-global-events/
https://pop.education.gov.il/teaching-tools/teaching-practices/search-teaching-practices/cooperative-learning/
https://pop.education.gov.il/teaching-tools/teaching-practices/search-teaching-practices/empathy-for-others/
https://pop.education.gov.il/teaching-tools/teaching-practices/search-teaching-practices/identifying-appreciating-different-worldviews-cultural-norms/
https://pop.education.gov.il/teaching-tools/teaching-practices/search-teaching-practices/individual-initiation-develop-identity-self-awareness/
https://pop.education.gov.il/teaching-tools/teaching-practices/search-teaching-practices/mock-trial/
https://pop.education.gov.il/teaching-tools/teaching-practices/search-teaching-practices/managing-class-discussion/
https://pop.education.gov.il/teaching-tools/teaching-practices/search-teaching-practices/practices-for-the-different-recognition/
https://pop.education.gov.il/teaching-tools/teaching-practices/search-teaching-practices/value-dialog-based-on-text/
https://pop.education.gov.il/teaching-tools/teaching-practices/search-teaching-practices/group-reflection/
https://pop.education.gov.il/teaching-tools/teaching-practices/search-teaching-practices/position-exercises/
https://pop.education.gov.il/teaching-tools/teaching-practices/search-teaching-practices/developing-awareness-visible-latent-culture/
https://pop.education.gov.il/teaching-tools/teaching-practices/search-teaching-practices/survey-or-street-referendum-on-values-and-discussion-of-findings/


הזולתכיבוד•
אמפתיה•
קונפליקטיםניהול•
צוותעבודת•
אישייםביןיחסיםניהול•
ומתןמשאניהול•
עזרהמתן•
עזרהבקשת•
קבוצתילחץעםהתמודדות•

התנהלות חברתית
פרקטיקותהמיומנויותפירוט

לחצו על הכותרת הרצויה כדי 
להעמיק בפרקטיקה הנבחרת

ייצוג וסנגור עצמי של תלמידים

משחקי תפקידים וסימולציותיצירת אחריות משותפת וערבות הדדית

קיום אינטראקציה חיובית ומכבדת עם אנשים מתרבויות אחרות

משוב מקדם למידה לחברים

מיזם חברתי בלמידה היברידי

(למתחילים)עבודה קבוצתית במסמך שיתופי 

למידה שיתופית

אורח חיים מקייםאמפתיה לזולת

סוגיות אתיות בראי יישומי הבינה המלאכותית

ניהול דיון

תרבותי-מפגש בין

התמודדות עם סטראוטיפים והכללות

רפלקציה קבוצתית

לעידוד אישי למעורבות חברתית ואזרחיתפרקטיקות

ניהול ויישוב קונפליקטים הנובעים מפערים תרבותיים

https://pop.education.gov.il/teaching-tools/teaching-practices/search-teaching-practices/self-advocacy-and-representation-of-students/
https://pop.education.gov.il/teaching-tools/teaching-practices/search-teaching-practices/creating-joint-responsibility-and-mutual-guarantee/
https://pop.education.gov.il/teaching-tools/teaching-practices/search-teaching-practices/role-playing-games-simulations/
https://pop.education.gov.il/teaching-tools/teaching-practices/search-teaching-practices/positive-respectful-interaction-with-people-from-other-cultures/
https://pop.education.gov.il/teaching-tools/teaching-practices/search-teaching-practices/feedback-promotes-learning-for-friends/
https://pop.education.gov.il/teaching-tools/teaching-practices/search-teaching-practices/social-enterprise-hybrid-learning/
https://pop.education.gov.il/teaching-tools/teaching-practices/search-teaching-practices/group-work-collaborative-document-beginners/
https://pop.education.gov.il/teaching-tools/teaching-practices/search-teaching-practices/cooperative-learning/
https://pop.education.gov.il/teaching-tools/teaching-practices/search-teaching-practices/empathy-for-others/
https://pop.education.gov.il/teaching-tools/teaching-practices/search-teaching-practices/sustainable-lifestyle/
https://pop.education.gov.il/teaching-tools/teaching-practices/search-teaching-practices/ethical-issues-in-light-artificial-intelligence-applications/
https://pop.education.gov.il/teaching-tools/teaching-practices/search-teaching-practices/managing-class-discussion/
https://pop.education.gov.il/teaching-tools/teaching-practices/search-teaching-practices/cross-cultural-meeting/
https://pop.education.gov.il/teaching-tools/teaching-practices/search-teaching-practices/dealing-stereotypes-and-generalizations/
https://pop.education.gov.il/teaching-tools/teaching-practices/search-teaching-practices/group-reflection/
https://pop.education.gov.il/teaching-tools/teaching-practices/search-teaching-practices/practices-for-personal-encouragement-for-social-and-civic-engagement/
https://pop.education.gov.il/teaching-tools/teaching-practices/search-teaching-practices/managing-resolving-conflicts-arising-from-cultural-gaps/


חברתיתמעורבות•
חברתיתיוזמה•
אחרותותרבויותאנשיםכלפיואמפתיהפתיחות•
תרבותייםמפעריםהנובעיםקונפליקטיםויישובניהול•
שונותחברתיותנורמותשלוקבלהפעולהשיתוף•

אוריינות גלובלית
פרקטיקותהמיומנויותפירוט

לחצו על הכותרת הרצויה כדי 
להעמיק בפרקטיקה הנבחרת

אורח חיים מקיים

הבנת הקשרים בין אירועים מקומיים ועולמיים ופיתוח אחריות גלובלית

התמודדות עם סטראוטיפים והכללות

זיהוי והערכה של השקפות עולם ונורמות תרבותיות שונות

למידה מקוונת בקהילות שיתופיות בין בתי ספר

תרבותי-מפגש בין

פיתוח מודעות לגלוי ולסמוי בתרבות

קיום אינטראקציה חיובית ומכבדת עם אנשים מתרבויות אחרות

https://pop.education.gov.il/teaching-tools/teaching-practices/search-teaching-practices/sustainable-lifestyle/
https://pop.education.gov.il/teaching-tools/teaching-practices/search-teaching-practices/understanding-links-between-local-global-events/
https://pop.education.gov.il/teaching-tools/teaching-practices/search-teaching-practices/dealing-stereotypes-and-generalizations/
https://pop.education.gov.il/teaching-tools/teaching-practices/search-teaching-practices/identifying-appreciating-different-worldviews-cultural-norms/
https://pop.education.gov.il/teaching-tools/teaching-practices/search-teaching-practices/learning-collaborative-communities-between-schools/
https://pop.education.gov.il/teaching-tools/teaching-practices/search-teaching-practices/cross-cultural-meeting/
https://pop.education.gov.il/teaching-tools/teaching-practices/search-teaching-practices/developing-awareness-visible-latent-culture/
https://pop.education.gov.il/teaching-tools/teaching-practices/search-teaching-practices/positive-respectful-interaction-with-people-from-other-cultures/

