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פדגוגיה נרטיבית בהכשרת מורימ

נורית דביר

תקציר 

אמגׇׇ  ׄלהמ  ׅםהב  הׇלםב  םהב  ׅגכךזמ  גכךזמ  ׅםל  זוכב 
םמ  גמזלזלמ,  םהב  גכךזמ  זא  גולממ  מטומ  ׇם.  גו׆  ׄמ׆לב  זב 
גמׇמ םא םל גמׇםמ, ו׆ ׇז גגהמ םהׇלםב אׄם גכךז הׅהב 
לׄ,  םא  ׇםהמ  טׇ׆׆מ  ׄלהב  זםלב  ׅםה  מטמ    לכז  זא  גׇם. 
ׇםב  אׄמ׆לב  גזה  המהמ  לגהמ,  כהולכׅומ  ג׆ם  ההמ 
גמׅוומ  םאמ  הלׅמ,  טׇ׆׆  ׆ב  מטמ    ׅאא  גכךזמ.  םל  םא 

ׅםלמ גכךזמ ׅאאד, ׅםלמ גלב ׅטל. 
הלׅמ  טׇ׆׆  םא  מלגמ  םג  ׇל  גׄטה,  ׄמ  אׅד  גׅכם    גׄגל 
אטמ גכךז םא ׄהם ה מכב ׄא ם םהמב לׄםה ׅגכךז. גׄגל 
גמׅוו זא גכל הלׅ םא זׇמ םהׄוט ׅםה כלוב םהמ ׅםהב ׄלהמ: 
וׇהׄמ וׄ' םא גלב גמאב, כלו םמ גכל ׄמהמ םׅ םממט גלב 

מכב םאגׇ אמׄל םה ׅלׄמ ה וׅׅמ. 
גגךׄ גכל גאגׇב זא ׄטםלמ ג׆ׅאמ םא מא אגׇ־לׄ ׅל 
טׇ׆׆ הלׅמ, גׇ׆םב ׄמ גכגב גל םא וטל ׄם, גׄהב גל/

גה.

םא  הלׅמ  כל  ׄם־הלׅ;  ׇז  הלׅמ;  טׇ׆׆  מפתח:  מילות 
וטל ב
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מבוא

מב מזוכמ. גכךזמ ׇםב  לגבׅ  ה זׇב אםהבׇ  ׅםהב ׄלהמׄ 
גמטמב, ׄלב גממלב הזאגב, גכךזמ גולמב םלב ׅגםׅל ם 
גכךזמ,  םלמ  זא  גםטזב  ׄא  םהב  םהב.  ׅב  אאא  ךל 
ה  וךׄאמ,  זׇׅ  לטׄ,  טוא׆,  (וזׇ,  ׄהם  ׅגכךזמ  ׅזכל 
םמ  גמזלזלמ,  גכךז  זא  גולממ  מטומ  ׅב:  ׅגאא  זׇ), 
גמׇמ םא םל גמׇםמ, ו׆ ׇז גגהמ םהׇלםב אׄם גכךז 
הׅהב גׇם. זא לכז  מטמ ׅםה זםלב ׄלהב טׇ׆׆מ ׇםהמ 
םא לׄ, זי, ה םל, המהמ גזה אמטומ םל ׇםהמ. 
ט םא ׇז ׇל  ׇׅלׄ  ד ההמ ג׆ם כהולכׅומ לגהמׅ 
גמׅוומ  םאמ  הלׅמ,  טׇ׆׆  אׄלה  מטמ    ׅאא  ׅהמ. 

ׅמהמ אגׇב םא םלמ גכךזמ םהמ, ׅאא  ׆ב ׅםלמ גלב. 
םא  מלגמ  ׄמ  םג  ׇל  ׄמ  גׄטה,  ׄמ  אׅד  גׅכם    גׄגל 
וׇהמ  טמ גכךז םא גלב גמאב, ט םׄ גםמכטמׅ  טׇ׆׆ הלׅמׅ 
םהב ׄלהמ  מהמ םזׅלמׅ  כלו םמ גכלׄ  וׄ' םׄה גה, דׅ 

אגלב מכב םאגׇ אמׄל םה ׅלׄמ ה וׅׅמ.

מהי פדגוגיה נרטיבית?

ׄטוגא׆  םא  ׇז  גמטומ  גכלמ  ׄמ  םׅׄמ  הלׅמ  טׇ׆׆ 
כהולכׅומ לגהמ. ׅגל מא לׄ־אגׇ ׅל  זגׇ 
ׅהמ  ׄח  זא  כלׅב,  גם׆ב  ב  הלׅ  ב  וטל  ׄם.  ב  וטל 
ׅהב לׅ כלב ׅגׇז ׅל גםמגםב ׅב ׅׄמ גםגזמ,  ׄה׆ 
׆ב ׄה ׅגׄגל  (Riessman & Speedy, 2007). ׅ׆ׇלמ םהמ ם וג זא 
גםמח ׅד וטל ב אהלׅ: םהב גמׄלב ׆ׅל/ב, אםהב גׅה זאאמ 
אגוטל,  גםגזמ  ׅזא  גול  ׆אב  ׅםהב  םׄ,  הכׇמ  ׄ  מטהמ  זב  גמטמ 

ךל זהד ׄךא גׄד/כלׄ (מׅא־גם וטכל־גלא, 2010). 
גׅזב,  וטלב  גוטל  ב  ׇׄב  םׅה  ד  הלׅמ  ׅטׇ׆׆  וׇ  המ 
םׄה  וטלב  ׅׄגךזמ  ׄמב.  אׅד  ב  ׄמ  אמ  ׇל  ב  םוטלב 
גוטלב אזךגה אגׄהב ׄה גוׅלב, גטלםב המהב גםגזמ אטזאמה 
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 “Knowledge, context, and identity are linked) אזאב מלםמ םגוׅׅה
.(Connelly & Clandinin, 1999, p. 4) (and can be understood narratively”

ׅד  אגׇ  ׅד  םׅגט׆ם  ׅל  ׄא  המ  גמׅׄמ  ה  ׅכםלד 
ֶה ׄמ מהב םא אגׇ,  ְׅ גל, גלך ׄ גה וטל ב םא אגׇ ַג
הוד םלם ׅ גםגם מםממ אׅהמ ׇז אׄ לכ ׅגׅד ׄם ׄאׄ ׆ב 
ׄמ  אזד  אאגׇ  גׄטםל  גל  םגׅא  טׇ׆׆  מא  גכךז.  ׅגׅד 
וטל ׄם ׄמ  םא ׅגםגזמ ׄםמ גכךזמ, אאי גגה גם׆ב 
טזאמ  זׇ,  ׄמ  מל.  לׅב  כםלב  אאמ  אךל  גכךזב  לזהמ 
אגׇ  םא  ׄם  וטל  ׅד  גזגממ  לטאכׅמ,  םׅ  גזׇׇמ  וטל 
אוטלב הוטב םא זגמ, םא גל ׆ב "וטלב" מׄלב. גלמב םא 
טמ  גךל  אגׇ־לׄ  ׅמא  גכךזב  ׄםב  (וטלב)  הלׅב 
ׄ "כלכאב   (Aoki,1993)  (the curriculum of lives) ב"  םא  "כלכאב 

.(Connelly & Clandinin, 1988) (lived curriculum) "
גלׄם,  גוׇל  לךח  גׅ  ׄה  גמטמ  ׇהג,  ׄ    גזד  כלכאב 
גד א"ו" מהב ׇוךטאהלב גוגב אם׆מ מךלב וטךטב םא 
גלךב וׇהב. טׇ׆׆ הלׅמ גׇ׆ם טמ כלכאב גמ ׇׄא׆ 
אגׇ־ אגא  ׇהג  גלׅ  ךלמ  גםמטמ  ךל  אגאגׇב,  אגׇב  ׅד 
ׅםא  גמ  ךל  המטו  כלכאב  מךל.  מךׄמ  אזלמ  לׄ 
לאהמ םא מהב אאגׇב ׅכםל אמב ׇזמ. ׄ גמׅוו זא םט 
גםמטמ  טלםהמ  זא  אמא,  םמטב  םא  גכךזמ  ׄםמ  מ  םא 
כלׄמ מ׆ל זא טלוטכׅמ ׄםמ מׄלמ כגמ. אט מטו , גכגד 
אגׇ  ׄמ  אזׇׇ  הׇלם  גל  אגׇ,  גמא  הטכׇ  ׄה  מׄלמ  םא 
ׅד  גוטל  םזא  מׅהמ  ׄם  ׇז  ׅד  ׄה׆לך  אזםמ  א  אׄטםל 

.(Goodson & Gill, 2011) ׇז מׄל לאה, ׇ אׅהמ ׇז ׇם
םה ׅד םט מׄלמ אםט ׄםמ גךל םט ׇמ םא טׇ׆׆ 
מהב,  גלמ,  ׅגם׆ב  גםגם  גומ׆מ  הלׅמ  טׇ׆׆  םטמ  הלׅמ. 
מךׄמ גגהמ, גךז םט ׄאלהׅמ. ׇ׆ג א זא ׅגׇא םטמ 
ׇכאגד ׇכאגד (Diekelman & Diekelman, 2009). םט גךזמ ׅגׇא  
אאמ גם׆ב ג ה םממטמ טזא; מהומ, ׅה זםל; כםׅ 
מזההמ; ׄטממ ל׆םמ; טלםהמ, ׅה ׅכלממ, טלכ ׅה גׇם; 
ׅׄטםלמ  אלׅמ  אםל  ׇז;  זא  אזלזל  אׄטםל;  אםמ  ׆ד  טזאב 
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המ,  מׄל,  מהומ,  ,  ג  גם׆ב  אוח  ׄטםל    אגׇא  זמׇמ. 
םא  ׅםט  גםב  זׇ  גטלככ".  "ךגמ  אגׇ  לטאכוׅמ  טלםהמ, 
גׅהב  ׄם  ׇׅז  לב  זלב  זגׇמ  ל׆םמ,  זא  ׇ׆ם  הלׅמ  טׇ׆׆ 

 .(Zembylas, 2005; Yuan & Lee, 2016) ׄמ
 אגםא, ׅכלו אםלמ גלב אלׄמ גמגכ טמ גלך ׄמ כלו 
ׅמ וטל, ׅכם  ם גםא, מׄל מ גאגׇ גמגכ םאׅ  ׅוטלׄ 
מאגׇב  םאב  ׄםמ  מ  ׄמ  אוטל  ׄלב  ׄמ  אםמח  גוׇהב 
ׅםזל גמגכ. ׅׄגךזמ וטלב זא ׅמ ו׆מ המ ג מ 
םאאמ ׅמ גגלב אגמגכ, ו לב אאגׇ גמגכ, מםמ 
גםממטב  זא  זׇ  ׅגמגכ.  ׅהב  ׅהמ  םא  ׄ־גו׆אמ  ׄ  גו׆אמ 
אגםא:  גמגכ,  אמב  כםלמ  ׇוךטאהלמ  ו׆מ  םםט  וטלב 
םהמ  אׇלב  מומ  גמגמ  ׅםׅ  הטךמ  זמ  ׄטהמ  ם׆ׄמ 

.(Chapman, 2008; Lutovac & Kaasila, 2011) ׅטמלד ׅזמ גמגמ
כלו אםלמ  ׇ׆ג הוטמ אםט םׅ גםמגםמ טׇ׆׆ הלׅמ זאמׅ 
גלב םא אגׇ מלׅמ ׅל. גלך טמ ׄמ כלו ׅכז םל וטלמ 
ׅכהׇ,  םהמ  ׄמהמ  גכׅךמ  וטלב  גםללב  םא  ׅ׆לטמ  גמׄלב 
 Huber,) ׅכם אםמח ׅוטלב ׄםב זא םממ ׄמהמ םא וׇהב

 .(Shaun, Murphy, & Nelson, 2014
ׄמ  גׇ׆ם  לׄ־אגׇ  מא  ׄמ  גׄמ׆למ  ׄח  הלׅמ  טׇ׆׆ 
׆ׇוד  םטמ  גׇא  ׇז.  ׅהמ  םא  כלכאב  םא  כהולכׅמ 
ׅל  אגׇ־לׄ  ׅמא  הׅה  כלכאב  םא  וטלא  ׄל׆ד  גךז  ׆א 
טׇ׆׆ הלׅמ (Goodson & Gill, 2011). אט גׇא , מא אא ׄמ 
םאׅב ׅׄב (םׄמב ׄוׅל ׅטל ׅגם): (1) טזאמ וטל םא גוטל; 
מׄלך  אא,  אגׇב־זגמב; (3)  םא  םממטמ  ׅוטל  םמטמ   (2)

אׇם;  כב  ׇז  ׅד  ׄה׆לך   (4) לׅ;  ׅכםל  ׄם  גכב  ׅהמ 
(5) ׇׇ גׇם םא וטל אה ׇז ׇם. 

וטל  זא  םגמׅוו  אגׇ־לׄ  מא  גךז  הלׅמ  טׇ׆׆  אוב, 
אאגׇ  אוז  זם    גזד  םמא  ׄ  ה  ׄם.  ׅוטל  זוכ  ב 
אאי גמ מׅהמ גםגזמ ׄםמ־גכךזמ, אגם׆ אאא ׄמד, אז׆ד 
םא  גׇם  אׅה  ׄם־גכךז  ׇז  אׅהמ  גד  מא  ׅמׄלמ.  ׄמד 
ד ׄם גכךז םא אגׇ, אזמב ׄח גמ זגמ זב ד םא זגמ 
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זא  ׅכלממ  לטאכׅמ  םׅ  ׄךא  אט  זם  מא  םא.  גל  םא 
מטומ גכךזמ םׄ גׅׄ ׄא גכךז םׄ אגׇ, אוז ׇׅ אׅהמ 

.(Goodson & Gill, 2011) גׇם ׄמ מ ׄםמ גכךזמ

מתודולוגיה

ׅגׄגל  גםגםמ כל הלׅמ םא וטל ב ד גמׇ ד גםׄ 
גכל. וטל ב ב ו׆ םא הלׅ, ׄ ב ׆ב א אכל גךׄמ וטלמ 
אׅהמ מ גוטל (Bruner, 1987), םד ׅׄגךזמב ׄטםל אכל ׄמ ׄטד 
םׅ גך׆ גוטל ׄמ  (ׅזׅל, ׅ ׅלׄ זמׇמ), גטלםב גכה אב 
םא  הלׅב  זב  זׇׅמ  ׇל  ׄמ  גמׄל  גׄגל   .(Rosenthal, 2004) גםגזמ 
וטל ב ׅד ׄמ. הוח זא , כל הלׅמ, םׄ טלםהמ ׅׄט, 
מׄטםל אםח ׄמ מטומ למ ׅכלׅ גלמ גמאמ מכמ זא לׄ 

ה, אׅד ׄמ טלםהמ םד גכהמ אמטכׇד גכךז. 

כלי המחקר

גגךׄ גכל גמׅווב זא זׇׅמ וב ם׆ם גםממטב ׅוׇהׄמ וׄ' 
גםהב ׄלהמ ׅכלו םמ גכל ׄמהמ םא וׇהב םאגׇ ה 
וׅׅמ אמׄל םה. גד זׇׅמ אכ זׇמ גג וטל ב םוטל מׅ 
זׇׅמב. זׇ  וׇהב זׇמ זא מא לׄ־אגׇ םמזׇ גםממטבׅ 
ׅׄ מׅהמ םזא גםממטב ׅזׇׅמ וב םאב זא זךגב, זא זגמב, 

זא מא אגׇ גמ ׇז זא ו׆מ םהמ ׅה לׄ. 

אתיקה

םגמ א גךב ׇׅב, אׄ הגול ׅוטלב א טלב גב. גגךׄב 
האכ גזׇׅמ םא םהב ׄלהמ, מׅמ ׅז וג ׅמׅ אםמגם 

ׅאב. 
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ממצאימ

1. תהלי� ההוראה ברוח הפדגוגיה הנרטיבית 

וׇהמ  זׇׅמ — ׇׅׄ  ך׆ םה גכלב םגמׅווב זא זׇמ םגכלדׅ  ׅטלכ ׄ 
וׄ' םה ׅכלו םמ גכל אמׄל םה םא וׇהב ׅה וׅׅמ. ׅםה 
םהה  הלׅמ,  טׇ׆׆  ׅל  לׄ־אגׇ  מא  ׄמ  ׄהמ  גכלב 
 Goodson & Gill,) ׆א  ׆ׇוד  םטמ  ׅגׇא  ׆ׅ  כׅא  ׄם  גהוה 

.(2011
ה גוטלמ אוׇהב  וׇהׄ  םאׅ לׄםד םא מא לׅׄ   ׅ:  

ׇל  ׄמ  ׅלׄ  םא  ׅל  ׄמ  אא  םא,  ׄם  גכךז  וטל  ׄמ 
גכךזמ םזםמ אׄל כלל. גםממטב גמׅכםב אאי גגה ׄמ ד 
גכךז םא ׄמ זלב גלב ׆אגב ׅוטל םא. טזאמ  גמׅוומ 
 Schwartz, Cieciuch, Vecchione, &) זא גׇא זלב םטמ םלי ׅל

.(Davidov, 2012
ל  ה ׅד גםממטב אךלׄ  מ כלׅ  גלמ םא טזא  ׄ אםׅלׄ 
ה ׅ אםגזמ וטלב. המ וטל םח ׅטה גםממטב ׆ב ׄמ 
טהךׄא םם אוטל ב ׅאגׇ זא ה לׄ. המ וטל גמׅוו 
ׇ אׇ׆ם  זה גׇׄ, םד ׄ גוזׅ  ׄגל זא גׇא מׄל םםׅמ לׅׅ 
ׄהא,  זב  ל׆ם  ׄמ  מׄל  זב  ׄם  ׄמ  גםאׅמ  הלׅמ  םטׇ׆׆ 

גׄטםלמ אםם ׄמ ׇג ׅהב. 
ׅגט׆םב ׅׄב גמכגב םה מאב םא וטל וטלב: ׅאכ לׄםד 
םא א גט׆ם גזאב גםממטב ו׆מ גזׇׅמב, ׄה גהמב ׄמד ׇהב ׅד 

ׅׄגךזמ אב םא "כל גכל". אׄ ׄמגכׇ ׅמא  ׅגׄגל ה. 
ׇ גגםממטב  גׄגל , גוטל אׄ  לׅׅ  ׅאכ םה םא גט׆ם, םזאׄ 
(ׅגזׇ םׇז א/א גלׄם) ׄמ וטל  ׅכםל גכךז, ׄ גםגם ׅוו 
ׅטךב  ׄ  ׄםמ  ׅמגהמ  גא  וטל  אזמב  לׄ־אגׇ.  אמא 

ׄםב.
מג  גאךב  ׄה  מא  וטל.  ׄמ  גטלםב  גהמב  ׄה  ׅׄ  ׅםאׅ 
גכךזמ גלמ םוטל םח, אזמב  ל ׇׅאג, ׅכהטאכ, ׅכם 
הא מ; גזלׅמ לב  ׆ג או׆מ םזא: זהםב כבׅ  ךא.ׇ  ׅׄ 
ׄ מזלׅמב; םהּמ םא מאגׇב ׇל אמב טׇ׆׆מ ׅלממ; ׄמ׆לב 
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מ׆לם;  םלב  אׇב  םא  אכםב  כםלמ  ו׆מ  ל׆המ;  מ  ׅהא 
גםטמ ׇםמ — ׇ־גהמ, ׇ־למ; ל׆ׇמ ׅגםט. זא ׆ב ׇאגמ 
ו׆מ וטךטמ כםלמ אלׄמ מב ׇזמ םא גםממטב, אגםא ו׆מ 
ה׆זמ ׅלׇ םא מאגׇב גגמגכ, ׄמ׆ל אזלל ׅב גׅך אאגׇמ 

גכךז, ט םׄאה גזא:

גל אגמגכ ל׆םמ םוטל םא לאה גׇׄ, םל ׄ כםל 
אגמגכ (מב מגמ םא), ׄ גׅׄ ׄמ ׆ם םא אלׄ. 
מאגׇב לׅב גל׆םב ׄמ מםמ םזא ׅוטל: כם, ול םא 

ׅגל האגׇ ול לךד אאגׇ אםמטל ׅגמגכ... 

ׅזׇׅמ וב מׅ ׄאה:

ׅמ מכב ׇד וׅׅ מטזמ ול ׇׄ אגכךז גמגכ. ל 
אגכךז.  ׇׄ  זא  גל  םטזמ  א׆ׅ  םזאמ  אאמ  וג  א 
הלׄ  םגלב ׄה גׅהב ׄמ גםגזמ םא מׅלמ אגכךז םׄה 
ל, אׄ לכ םב גםגםב גלב  זא םטז ב גלׇ  גאגׇב. גלבׅ 

םאה, ׄאׄ ׅגא ב.

לל ו׆ המ־ מ םׅמ םא םטמ וטל ב םאׅ  ׇ׆ג  גגםׄ 
זאב  ׅלׅ  אגמגכ  םגלב  כם  זאמ  גוטלמ  ׅ.  ם׆אג  טׇ׆׆מ 
גׄגמ  אׅאמ  אלאהמ  גמגכ  לׄמ  ׄמ  אט  ךׇ  ׅ:  גמאׅב 
הׅזמ  גזללמ  םׄ  לׇמ  ׄב  גמגכ  לׄמ  מאגׇב?  ׅזה 
גל ׅםׅמ םא גכךז אגם אגׇב ׆ׅב אטממ ׄטםלמ 
מאגׇב  םא  ׆ׅמ  גךטמ   ,(Shriki & Lavy, 2012) ׅזמׇ  מזוכ 

 .(Charles, Harr, Cech, & Hendley, 2014) אךא
גל  ל  כׅך  ׄמ  םמט  ׄ    וטל  ׄמ  וטל  םׄאה 
אגמגכ םמ גםגזממ זׅל. ׇׅׄא׆ םמהא אׄל גד ׅכׅך ׄ 
לׄ  ׅמטכׇ  ךא"  "וׇ  ג  גםגזמ  ׄמ  מ  ג  אׅלל  הומ 
ׇׅׄ  גלב,  םא  ׅזאגב  גלמ  םׄא    ׅטל.  גמגכ  ׅלׄמ 

ׅזאגב םא גלב גמאב. 
ׅםאׅ ׅׄ ׄה גטלםב ׄמ ׄלז גמ כ אמג גלמ. ׅמא  
םגםממטב  םהב  ׄ  ׇגב  ׅגכלב  גםמטב  לׅמ,  גׅ  הכׇמ  גזאב  ׄה 
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םא  ׅמכט  זוכ  ׄלא  םא  וטל  ׅזׇׅמב.  ׄ  ׅב  כםל  ׅׄמ   
םהמב ׅאׇמ םׅ מ ׅוהמ ב ׄםט ׅׅמ אב ׇׇׅׅ. ׆ב אׄל 
. מ׆ׅמ םא גׄהב מו  םמכט  אט ׄ מ ג׆ׅאמ גׇׅׄ 
ד אאמ מגׇׇמ םא ׄג םא ׄלא אגל םםאג ׄ כהב זכׅ 
מגולמ אׄלא, ד אׄלא זךג אמגׇׇמ םא זב גא, זב גו׆למ 
זגכ    ׄגטמ  ם׆אמ  אגל  ד  ׅלממ,  ׇׇׅמ  זב  אב  ׅמ 
גד  הזׇל  גמאגׇמ  םׄמ  זׇׅ  זב  ׅגולמ  ׅב  מגׇׇ  אגךׅ, 

אגׇב ׅגם טלכ גד ׄלב א . אאד אכ גמ׆ׅמ: 

אא: "א ׇׅ א! ל׆םמ ׄמ. ׇׄב א אמׄם, ׅׄא ׄמ אׄ, ׄמ 
מגׇׇמ ט" .

ׄטלמ: "ׄ, ׄגׄ םא  ׆ׅל, זׇ ׅׄ זׇ אׇ..."
אׄה: "ׄה כלׄמ ל׆ז ׄמ וטל 'ׄה ׄמ׆ׅל' םא ׇׅל זגל, וטל 
גׇׄ ל א ׄמ ׇגמ ׄב ׅוטל, זׇ ג ׄ כ,  ׆ב ׄגׄ םא. 

א ׇׅ א זא  אמ".
ׄלט: "ׅ  םטז גׇׄ ׆ב זא ׄב םא... ׄמ וטלמ םׄ כד 

 לׅ ׄמ, ׄא  גמוא םא זא  םׄגׄ הזׇל א  לׅ..."
המד: " ל כךמ ׄמ וטל םא ׆'ה זא אׇ םׅגם םהב ׆ׇא 
לכ ׇׅל ׇׄ ג ׆ז אגכלב םא מלם. םׄמ ׆ׇא ׅׅמ אב, 
ׄ ג טמׄב ךׄב אזאב? ׆ב ׆א םאם  ׆א םלׄב ׇׅלב, ב 

ׇׅלב".
זׇ: "מאגׇב גל ׅמ  ואהב אט?"

אׄל: "ׄגלמ םמ ׄלׅז ׇםב ׅׅמ ׄל  ׄלׅז ׇםב ׅׅמ 
םוׅׅ.  ג  אא  ׇׅ  א  א,  ׄמ  םםאגמ  א  ׇׅ  א  אב, 
מזׇמ גךמ וח םה, ג גל מׅ אמאגׇ םגךמ גגד אׄ 

מ? ׄ זל ׄמ?" 
ׄ  מאגׇב.  גהמ  םא  מג  ב  וב  ׄמ  "גלםב  ׇה: 
אב  ׅׅמ  םא  ׅׅכלב  ׄמ  זׇׇ  ׄ  ג  אגךׅ  ׄגטמ 

ׅׅמ". 
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לׅ כאמ ׅמ׆ׅמ םא גׄהב גאגׇ זא מלג םא טׇ׆׆ הלׅמ. 
 גׄטםלמ אגםממטב אםמח ׅללב ׄםב םאב, גזםלב ׄמ הכׇמ 

מׅההמ ׅוטל ׄ ׅׄלז םזאמ גםממטמ ׅמאמ מא. 
ׇ׆ג הוטמ זאמ גוטל םא ׇל זא מ ׆לםב םא ל זא ו 
םא גל םא אכם םׄ מ ׅגךׅ גםׅל גזד . ׇד זא הכׇמ 
׆לם  ׅמא  ׅאׇב  טא  ׄטםלמ  זא  ךטמ  ׅאמ  ׇםמ  מׅההמ 
לב. ׇל ךה, אגםא, םׄ אׇ אׄ לךמ אׇׅל זב ׅלמ ׅמ זא 
 םל גמ׆לםב, םׄ מ גׅםמ הׅ םגל וטל אד, הלׄ 
ׇ םזל א מג ׅ. ׆ב זׇד וטל םׄ זו גׇׄ זא ל םוטל 
אגל זא ׆לםב, ׄח םׄ ׅכם םאׄ וטל זא . הכׇמ גׅ םהמ 
ו׆  גלׅמ  ׄמ  אׅד  אגמגב  א  ׄטםל  ׅו׆,  ׇד  ׄמ  זםל 
ׇׅג  גל.  הךׅמ  םׅטה  ׇׅאג  םׅב  ומלב  זלב  ׄמ  הׇה 
אאׇב,  וטלב  םא  םגמ  ג  גמגב  זא    ׅגכל  ׆ב  כׇב,  אוטל 
אהזל אגׅ׆לב זוכב ׅהםׄ םא ׆לם לב (ׄאו גםזא, 2002; ׇא, 
זוכ  גׄגל  כלו  אטלב  אזאמ  גמגב  הׇלם  ׅכלו  מל׆א   .(2004

ׅמטכׇ גל ׅכםל םא מ םא אׇב ׅגםׅל, אמו ׄא. 
ׅמא  גאא  גגם׆  םאׅ  ׄ  אמׄלמ  ׄם  ׄלז  ׅד  ׅל 
וטל  ׄמ  גטכז  םאׅ    ׄםב.  וטלב  זא  גמׅוו  לׄ־אגׇ 
גׄם גכהכל, גכה א גםגזמ גכךזמ לׅ ג םא ׄלז טל. 
ׅ,  םׇה  מג  םא  טלםהמ  ׄמ  םגׇׇמ  מׄלמ  גב  ׄה    ׅםאׅ 
ׅהב ׄמד גׇם אׄל ׇז ׄם םהׅה ׅמא. אגםא, זוכה ׅהםׄ םא 
ׅכםל   ,(Dvir, 2015) ׅמ  םהב  מאגׇב  אמ  ג  מ,  ׅהא  כםב 
 ׅה ׆ב ׄמ גׇא םא ׄאזל לׅ אגה׆מ גל (לׅ, 1999, זג' 171). 

מא לׄ םםממ זא טׇ׆׆ הלׅמ ט םׇ׆ב אזא גאגׇ זא ׇל 
םׅ וטל ׄם גםגם ׅוו לׄ. ׅא ׇ׆גׄמ םך׆ הזם םגם 
מ  ל׆םמ,  םאא  לטאכוׅמ,  טלםהמ  ׄםמ,  וטלמ,  מׄלמ,  ׅםט 
ׄםמ הכׇמ גׅ ג׆המ, אכמ גוטל ב גגםׅמ םא אגׇב 
גאגׇב. ׇז םהׅה ׄ טל הוד ׄם םא גמגב םא. ׇׄא׆ ׅד 
ׅל כׅך ׅה אׅהב גׄטםל אםׄא םׄאמ םׅׄגךזמד ׄטםל אטלם ׄמ 
גגם׆מ  ךגב  ׄהב  אגׇ־לׄ  מהד  כלכאב  ׇם.  ׅׄל  גכל 
מׄלמ ׄ גהםׄ אגׇ םׄה כׅזמ גלׄם, ׄאׄ גמ םזאמ ׅוטל 



נורית דביר  |  פדגוגיה נרטיבית בהכשרת מורימ

| 20 |

מטכׇ    ׅגׅד  וטל.  גד  ךגב  ב  גםממטמ,  םא  ׄם־וׅכׅ 
ׅוטלב  אםמח  גםממטב  ׄמ  אזׇׇ  אגד,  אׄטםל,  ׄ  ׅלׄ  גה 
ׄםב, אה ׄמב ׇ אךג גׄמב וטלב מגמ המ גםגזממ 
גׇם  ׄמב  ׅהמ  מׄל,  ׄם  ׄמ  גׇׇמ  ׄא  לׄ,  אמא 
גגהמ  הלׅמ  םטׇ׆׆  ׄ  אׇ׆ם  םםׅ  הוח  זכלד  ׄמב.  גהמ 
ׇז  אׅהמ  גׄטםל    ׅל  אׄהא.  ל׆ם  ׅד  אמׄל  ׄם  ׅד  ׅל 

גכךז םא גלב, םׄח ׄ הד גׄם גמׄל. 

2. תהלי� הלמידה בפדגוגיה הנרטיבית

ׅכלוב  גםממטב  םב  אגׇ  ׅמא  אמגכׇ  גׅכםמ  ׅׄ  ׇ׆ג 
מהמ האגׇב זא ט זכלהמ טׇ׆׆ הלׅמ, םׄמב  םא םמ גכלׄ 
ׅגאא.  וׅׅמ  ׅה  םה  מׄל  אגׇ  ׅגו׆למ  ׄלהמ  ׅםהב  אגׇמ 
ׇׅג אׇל םׅ טממ ׄמ וׇהׄמ וׄ', ׆ב ׅכלוב ׄא טממ ׅוטל 
אׇמ  זא  וטלמ  וׅׅמב.  אכםל  ׆ב  מומ  םא  גכךז  ב 
םׇמ,  ׅגםׅ,  ם  טלׇוב  ל  זא  להמ  זאמ  לׅמ,  ׅגםׅ 
ׅגםׅ.  םא  ׇׇב  א  םא  ׅׄ  םא  וׅ,  םא  כאׄמ  זׇׅמ  גלׅב 
המה ׄמ וטל םא ׅמ אגׇה זא זלב מטומ םגׅהמ ׄמ מ 
גכךזמ םא ׅכםל םא ה ׄמ מטומ םא ׅכםל םא ה וׅׅמ 

׆אגמ ׅוטל.
ׅםאׅ םה מׅ א ׇׄ גוׇהב ׄמ וטל  ׅכםל גכךז (ה, 
מ  הלׅבׅ  גא זוכׅ  מל.ׅ  מׅ  מׅ  ה וׅׅמ לׄ) וטלׄ 
ׅוטלב  ׆אגב  וגב  ׆אב  זלב  ׄמ  אמ  וׇהב  מׅכם 
גׅאב ׄמב ׅב ׅזׇׅמב. ׅגם ב המ טלם ׄמ זלב ַגׅהב 
ׄמ מטומ זאגב, זא ׅוו גׇא זלב םאגׇה ׅמ, םטמ םלי ׄ' 

 .(Schwartz et al., 2012)

מא  ׄטםל אב אׅד גׇם ׄמ מטומב המ אׅד ׅ מל ׄמ 
םׅא  זלב  ׄמ  ד  ׅלׄ,  הכב  םב  אטלככמ  זלב  גכלמ 
ׄמב אׅל ׅלׄמ ה וׅׅמ. מא כלמ וטל ב םאב ׆ב וז 
ג  וׅׅמ,  ׅה  םאב  ׇז  ׄמ  םגׅהב  זכלב  גם׆ב  אאי  ׇׅב 
ׇׄב  א  םאב  גםגזמ  כאממ"  כא  גכגמ,  גכב  "ו׆מ 
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טזא  ׅ  גטמ  הכׇמ  וׅׅמ;  ׄכׅב  ׆ׄ׆לטמ;  אגםגזמב  גזׅל 
םא  גלׅמד  גטד  "טאׄ"  וׅׅמב;  טזאב  גהזב  זלב  וׅׅמ; 
גזלמ ׅזמ ׅוו אםה ׅזגׇמ ׅמה׆מ ׅו אוׅׅ; ׅה ׅד 
׆ׇלמ םהמ םא גם׆ב ג ה וׅׅמ, ה אכגמ, ה ׅל־כגׄ 

זׇ. 
ך׆ ג זׇמ גמ זׇׅמ וב םא וׇהב םםממט  אםב ׇ׆גׄ 

ׅכלו, ׄםל םל ׄמ מאב םב זׅל ׅמ ׅגא םה. 
זׇמ זא טמ מ גכךזמ זא ׇׅׅל םא לזמ (א םגמ ׇׅב): 
ׅגזלמ  גוגב  ׇׅלב  גׇז  ׅגזלמ  םא  כםב  ׄמ  ׅהמ  "טמׄב 
גטלזב א גׇׄ,  טמ ׅטה ׄמ אמ אגם א׆ׅם ׄמ מ זךגמ 

םא גהמ אׇׅכ םׅ ג ד ג אׄ גמׄב א".
גזׇמ םא זא הל םׅה ׄמ המׅ םזםמ ׅמטממ גכךזמ םא 
גׄ ׅל אמ גל אה וׅׅמ: "ׅזךב גכל  ׆לב א אׅד םׅ ׄמ 

ׇל םׅ ׅלמ זׇ  ׄמ ׇל ׅ ׅׄל ׅזמׇ".
ׇה ׅה ׅב זלב ׆אגב ׅזׇׅמ גל, ׄםל גׅהב ׄמ מ 
גכךזמ: "טמׄב ׅהמ םׅלׄ םא אט מאגׇב גםמכטמ ׆ב ׄםמ 
א מ אׇמ םא. מטו םא, ׄגהמ םא זלב םא ההוב אמ 

ׄםמ גהמ". 
ה  אלׄמ  ִלב  ְֶכֵםׁ ב  וטל  המ  ׅׄגךזמ  ׆אמ  ׅ  ׄא 
אוׅׅ  םם  לׅ  םטז  זא  ׄמ  גאגׇ  םא  ב  וטל  וׅׅמ: "גׅה 
גוכהמ:  ׄמ  גוׅל  גגם  ׄ  םא".  גכךזמ  ׅל  זא  ׆ׇאמ  ׅ 
ׄלזב  םלםלמ  גׇ׆ם  ׅוׅׅ  אטזאמ  כםלב  ׅטזאב  גלׅ  "םגם 

כםלב  ׅ אמ זא לךח גד םואא ׄמ ׇל גהמ וׅׅממ". 
לד גךׄ ׅׄגךזמ הלׅ םא םה וׅׅמ גמׅ אמ ל ׅאגׇ 

ׅׄגךזמ םב  ׄםמ: 

ׅמׄלב  הלׅ  םגם  ׄ  םא  ב  וטל  ׅמ  ׅאמ  מג 
גׇ׆םב ׄמ םב. ם ל גטז ׅמׇלמ ׆ׅ ׅׄטד ׇגהה 
זב  ם  לׄ,  ם  מׄלב  ׅלםגמ  אׄל  וטל,  א  אׄל 
אׄ  אׇב  ה  םלׄ  םא  א  ׄמ  גכ    םגז.  ם 
ׅי,  ׄאׄ  ׅז,  ׄא  ׆ם  ׄמ  םוב  ו׆ל  גׅה  מא  ׅמ  זם 
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ׅׅז, מ טזאמ םב םא מאגׇב ׄגךז אאגׇ גםגזממ. 

אגׇ גםגזממ הוטמ םׄטםל טׇ׆׆ הלׅמ ה׆ז אגלמ ׇׄא׆ 
ׅד גםממטב ׅמא אגׇ. ׅ א זא גזׇמ ׅׄמ. 

ׄלה ךה: 

מ  ׅ,  מהומ  כׅך  גׅלמ  ׄמ  םא  זׇׅ  ׅזה  גל׆םמ 
םא  זלב  ׄמ  מל  אזל    ׇל  םא,  ב  וטל  זל  ׄמ  אלׄמ 
וטל ב םא ׄלב. ׅזה ם א םטז המ םאׄ מואׄ ׅט. 
 אׄ גכל ה׆ז לכ ׅלׄם ׅהמהב (אגלמ םׄא ׅא כגב ׅ — 
ׅאכ מׄל ׅוכמ גוכהמ).  גכל םה׆ז ׅל׆ם, ׅגםׄאמ אׅ, 

ׅזׅל, , זמׇ, אד ׅזוכ ׅ ם גם גז מלט ׅזה. 

לד וח: 

׆ׇא  אׄ  םאכב  ׅהמ  גׇׄ,  ׄמ  םזהה  ׄלב,  םא  וטלב  ׇל 
ׅׅמב ג םא, םאׄ ׅל ׄמב אׅזא ב םאׄ א ׄמב ׅׅז, 
ׅא ׄמ ב ׅל אמ גלב אה וׅׅמ. זם ׄה גׅד םהמד 
׆א  מׅ  ׆א גׄל, ׄטא גמ  גההמׄ  אטמ גׇזמ וׅׅממׅ 
גׅ׆ל, ט םהלמ וטל, םׅגכל ׄ אט ׅל גׇ"ךמ ׅא 

ׅמהז מ א םב ׄל... 

גםמח אזׇמ אא ׄ םמׅהמ זא אגׇ ה, זא ה וׅׅמ זא 
ׄם־גכךז  ׇז  ׅהמ  מא  םא  מךל  ד  הלׅ  כל  ׅׄגךזמ  לׄ 
םהךל ׇׅׄא׆ ׅד גםממטב ׅל טׇ׆׆ הלׅמ. אגׇב גזׇב זא 
מלג גםגזממ םם אםהמ, אכםׅ םא זגמב אוטל ׄם םאב 
אמ׆ׅמ םאב זא. ׆ב ׄה, גה םא כלו אגׇמ גוׇהב םא ׇׅלב 
אׇז  כםלב  גם׆ב  לםמ  וׅׅמ.  ה  לׄמ  מ  זא  גםגזמב 
וטךט ׅה וׅׅמ, םזא ׇׅׄא׆ב ׅמ ׅזׇׅמ וב: ׇז גכךז 
ׇמ  לׄ  אםמ  הםטמ  זׇ  "טאׄ".  "ׄכׅב"  "גכב",  זא 
אה וׅׅמ, ג אגׇ גי אמ, אםגב ׇב םא אגׇ גׅוומ 

.(project based learning – PBL) טלכב
ׄוב ׄגל םׇׄא׆ ׅד־ׄם ם גל ׅמא אגׇ ׄה ׅאזׇ 
טממ,  גזׇׇמ  הלׅמ  םטׇ׆׆  גאגׇמ  זׇמ  ׄ  הלׅמ,  אטׇ׆׆ 
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גׄטםלמ  ׄ  זג.  ׄם  הלׅ  וׅׅ  ׇׅׄא׆  טזא  םממטמ  ׄמהמ 
ׄח  אטך  םׄטםל  גםמח,  גכךז  ׄם  ׇז  הלׅב  ׅׄגךזב  אׅהמ 

ׅכא גכךזמ לׅ (Diekelmann, 2001), ט םהזם ׅגׄגל . 

�יכומ

הכמ  םׄה  הלׅמ  טׇ׆׆  םא  זכלהמ  ג  אך׆  ׅכםמ    ׅגׄגל 
טמ  םא  ו׆ב  גםה  ׇ׆גׄמ  זא  גמׅווב  גׄגל  גגךׄ  גלב.  ׅםלמ 
םה.  אמׄל  אגׇב  מכב  גלב  םלמ  גמאב  גלב  םלמ  גכךז: 
גׄגל מׄל ׄמ זכל גׄטהב םא םה ו׆ םל, םח ׄמ מלגמ םא 

טׇ׆׆ הלׅמ אׅהמ ׇז ׄם גכךז ך׆ ׇלב ׄטםלמ אםג. 
 גה  גד ׇ׆גׄמ זא םׅמא לׄ־אגׇ הׇלםב גל, גלךׄ 
אהא וב םהב מל זב אגׇב אומ׆א אוב ׄא, גׅווב זא 
גׇ לׅ מל םא ׄהגמ טממ. םג םא טׇ׆׆ הלׅמ ׇלם מל 
אאא  םׅאמד  םהמ  טלככמ  טמ  כלכאב,  ׅהמ  ׅמא  ׆גםמ 
ׇׅל  מׄלב.  ׅלב  אׅהמ  ׄם  אׇז  ׅכלמב  טלםהב  מאב 
זא  םא  ׅא  אׇׅׄ  גׄטםל  גלב,  ׄךא  ׆ׅ  גכךז  ׅד  גךל 
מהב זא ׄל׆ד גוׇל םא מא אגׇ־לׄ, ׅ ׅזמ אמ אה ׄמ 
מא, אׅא, אוז ׅךלמ גםגזמ, אׄטםל מׅההמ גלׅמ טהב, אךז 
כגמ.  ׅמטומ  ׅמׄלמ  גׇםמ  מׅההמ  אזׇׇ  לאהמ  מׄלמ 
גה, גל ׄ גלך ׄלׄ ׄטׄ אַםגל גמ ׅ ׅד ךלממ, ׄטםל 
ׇזמ  גה׆מ,  אמ,  ׅד  טממ  ל׆םמ  א,  כׅא,  לזהמ,  ג׆ד 

ד אא, אמ מׅההמ־זא, אא גם׆. 
ׅםלמ  זוכב  אׄא  הלׅמ  טׇ׆׆  םגךז  םׄאלהׅמ  ׄטםל 
גלב ׅםלמ גכךזמ ׄלמ ׄטםל אב אממ גזה אב מל אםהב 
ההב  ׄהם  גכךזמ  םא  ׅׄטב  ׅזמׇ  םמאא  םלך  אב  םׅל 

גךל אׅהמ זאגב םא ׄהםב ׇׅל םׅ ב המטוב. 
הלׅמ  טׇ׆׆  מטומ  ט  םזא  אךד  ׇׅל  ׄמ  או׆  ׅלךה  ׄמ,  זב 
ׄה גמלמ טׇ׆׆מ גולממ ׄ טׇ׆׆מ זׇהמ ׄלמ, ׄאׄ ׄ גׅכםמ 
אלׅ ׄמ לטלׄל טׇ׆׆־טלכ םא ׄא טזאב ׅםל גכךזמ. ׄה 
זהמ םׅהמ ׇז ׄם גגז גזל םא ׇז מׄל גמׅוו זא גכלב 
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ׄגטלב. הט ׄ, זהמ ׄ םׇל  זם אזגכ ׄמ ׅה םא ׇז 
ׅהמ  ׇל  ׄמ  ׇׅ  םל,  מא  ׄמ  אםׅ  ׇ  ׅ  ם  מׄל, 
טׇ׆׆  םא  גכג  ׄמ  אלׅ  םם  ׄ  זכלמ  זהמ  גכךזמ.  מ 
הלׅמ ׅםלמ גלב גמאב מכב, אםג ׆ב ׅגכךזמ ׄהם ׄלב 
גמׄטהב ׇׅהגמ, ׅוׅׅמ זׇׅ ׄהםמ גלׅמ ׅוׅׅ כהטאכׄאמ 

גלׅמ טלםהמ. 
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