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   ענת גילת

 "האור שבתוכי": 

'סיפור ושיח' של מורות עם תלמידיהן בבית הספר  

   היסודי

 ענת גילת

'סיפור ושיח' של מורות עם תלמידיהן  שבתוכי": "האור

 בבית הספר היסודי
 

 תקציר

 SEL – Social andרגשית חברתית ללמידה )ה הגישה על המבוססתהיא פעילות חינוכית ' סיפור ושיח'

Emotional Learning )האמונה שהכוחות  היא ביניהם המפגש ודתנק. וחינוך ייעוץ, לטיפול הנרטיבית הגישה ועל

 סיפור' פרקטיקות באמצעות הפעילות את יישמו המורות .כמו בסביבתם החברתית, והפתרון טמונים בבני האדם

, האישי הסיפור את לספר התלמידים עם תהליכי. באמצעותם הן יצרו שיח ותיווך שאלות שאילת, הקשבה ':ושיח

 ויישמו חקרו, תרגלו, שלמדו מורות חמש יישמו הפעילות את. יכולות ודרכי התמודדות ולגלות רגשות להביע

 המחקר שיטת .ותלמידות תלמידים 13 הכול סך, שלה התלמידים עם אחת כל שני לתואר לימודיהן בעת אותה

על מעגלי שבו כל מעגל ־נרטיב עם מבנה עלה מהממצאים. נרטיבית־איכותנית הייתה וניתוחם הנתונים לאיסוף

כינוי , זיהוי הקושי המשתלט והרגשות שהוא מעורר: תמות שלושהוא כלל . לזה שאחריו עבירנבע מקודמו וה

המסקנה שעלתה מהממצאים כי . מויולבסוף הפיכת הקושי לנשלט והתמודדות ע, הקושי בשם או בכותרת

יכולה להאיר את חוכמת הסיפור האישי האוצר בתוכו את יכולת המספר , בעבודת ההוראה' סיפור ושיח'פעילות 

 .שממנו ייצאו נשכרים הן המורים הן התלמידים, הכלה וקרבה, לעזור לעצמו ולפתוח מרחב קבלה

 

 :מפתח מילות

 .תושאילת שאלות; תיווך; למידה מתווכשיח תהליכי; הקשבה; ניסוח 
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 הקדמה 
כמה    עם   מורה   כל  יסודיים,  ספר  בבתי   לתלמידים  מורותו  שמישי  בהוראה  ושיח'  'סיפור  פעילות   מוצגת  במאמר

  מכן   ולאחר  האישי  םסיפור  את   לספר  יםהתלמיד  את  מנחה  המורה  זו  בפעילות  תתה.יבכים  הלומדים  תלמיד

  ונות מגו  מזוויות  ושסיפר  מהב  (reflect)  להתבונן  הילתלמיד  המאפשר  הסיפור  על  תהליכי  שיח  מנחה  היא

דברים:  בעונ  היישום  להפעלת  הרציונל  .יהםפרשנויותבו  םהבהסברי יהם  סיפור  את   ולהעשיר ,  ראשית  מכמה 

  מבעד   האישי,  לסיפור  מבעד  המספרים.  של  עולמם  אל  פתח  לשמש  האישי  הסיפור  של  )פוטנציאל(  כלהומהי

  עצמו  את   המספר   תפיסת   על   ללמוד  אפשר  למשפטים  או   למילים  וההסבר  הערעור  האישור,  המידע,  למסירת

בבית    הרווחה  לתחושת   לצמוח   שיכול   המוסף  מהערך  , שנית  ;ובסביבתו  בחייו  מתרחש   אשר  את   תפיסתו   ועל

 מטרת  .עצמם  על  ולדבר  לספר  —  ולתלמידים  ,תהליכי  שיח  לחולל  מהיכולתו  הקשבהה  מפיתוח  –  למורים:  הספר

 ניסוח  כפולה,  הקשבה   ושיח':  פורי'ס   פרקטיקות  את   מן יע  ולתרגל   לפתח   , למורות  להקנות   הייתה   הפעילות 

 לספר,   יםהתלמיד   את   לעודד   גם ו  הסיפור  על  תהליכי  שיח  לחולל   ובאמצעותן   מתווכת  ולמידה  שאלות   ושאילת

 .התמודדות דרכי  ולפתח יכולות לגלות קשיים, לזהות  רגשות, לבטא

  ולכל  מורה  לכל   זמינים  משאבים  שני  הם   ההקשבה  הן  האישי  הסיפור  הן  בפשטותה.  הוא  הפעילות   של   הייחוד

 הוא  מנחהשהמורה    התהליכי  והשיח  ,התלמידים  תקולו   את  להנכיח  מאפשר  האישי  הסיפור  כאשר  תלמיד

 בשימוש   היא  בפרט  הספר  ולבית בכלל    החינוך  למערכת   הפעילות  של   תרומתה  ולקבלה.  להכלה   המפתח

  או  לאבחון  הפניה כמו , פחות זמינים במשאבים השימוש לפני  תלמידים( אישי, סיפור )מורה, קיימים במשאבים

  עם   אמון  לבסס   כדרך  המורות  עבורב   —  למורים  לפעילות  שנעשתה  ההתאמה  את   להזכיר  חשוב  טיפול.

  נוספת   תרומה  עזרה.  לקבל  להפנותם   או  בהם  לתמוך  הצורך  ובמידת  הרגשיים  לצרכיהם  להתוודע  תלמידיהן,

  עזר  ככלי  הפעילות   .מגוונים  צרכים   עם ו  גיליםכל מיני  ב   תלמידים  עם  בודהלע   כדרך  הפעילות   בהתאמת   היא

  לתלמידיהם   ותמיכה  מענה  ולתת  זהותל  ,מסוגלות   תחושת  למורים  להעניק  —  מעצימה  להיות  יכולה  בהוראה

 תה.יבכ

 ' בהוראה 'סיפור ושיחפעילות ה'סיפור' של 
, והרץ־לזרוביץ  גילת )  הדוקטורט  מחקר  באמצעות  האחרונות   השנים  25-ב  שפיתחתי  פעילות   היא'  ושיח  סיפור'

2010  ;Gilat, 2015  ,)גמרו  הוראהובמהלך    )כמטפלת משפחתית(  אישית  טיקהבפרק עבודת  לכתיבת    הנחיה 

  עוגן   הפעילות  של  התאורטי  הבסיס (.  2020,  ואהרוני  גילת;  2018,  ובורנשטיין  גילת)  בחינוך  שני  תואר  בלימודי

  עוץיי  לטיפול,  הנרטיבית  ובגישה  (SEL – Social and Emotional Learning)  חברתית ללמידה־רגשיתה  בגישה

 .החברתית בסביבתם גםו האדם בבני טמונים והפתרון שהכוחות האמונה ביניהן מחברתש וחינוך

  חברים   תלמידים,  מורים,  עם  יחסים  במערכות  יםמתרחשה  בתהליכים  עוסקת  ללמידה  חברתית־הרגשית  הגישה

)  בלמידה   והתנהגות   רגש  חשיבה,   לשלב  היכולת  את  לפתח   כדי  ומשפחות יחסים   ;Carey, 2014ובמערכות 

Clarke et al., 2015; O’Conner et al., 2017.)  

  ( Denborough, 2012; Epston, 2011; Madigan, 2011; White, 2007)  וחינוך  עוץיי  לטיפול,  הנרטיבית  בגישה

  נרטיבי  שהוא ידע,  של צורות ספור־איןמ מתגבשת שהתרבות ,אחת תאובייקטיבי מציאות שאין האמונה עומדת 

 העולם.  את   וחווים  רואיםש  מהאופן  הבנה   של   קודם   ומבנה  קודים  טקסטים,  אישיים,   סיפורים  בו  להפריד  ושאין

ידי ל  מביאה  האנושי  הידע  של  שונותבו  במגוון  וההכרה  ותרבות  היסטוריה  תלוית  היא  האנושי  הידע  התפתחות

 (.Denborough, 2012)פורמליים   ידע  סוגי של הבלעדי המעמד על  וערעור אמתשל  ביקורתיתהבנה 

  פי   על  חייהם  את   ומנווטים  (,self-agency)   עצמם   את  מייצגים  אדם   בני  הנרטיבית  בגישה  אישי־הבין  במפגש

ההתמקדות היא בידע שיש לאנשים על    (.White, 2004בחיים )  להם  שחשוב  מהעל פי  ו  ומטרותיהם  כוונותיהם

גם מבוגרים   בגישה זו  כיתה.  עבודה,  משפחה,  בית,  שהם מביאים אותו לכל סיטואציה בחייהם:  ידע  —עצמם  

ילדים לחייהם,  וגם  לבחור  מומחים    הם   מה  אוהבים,   אינם  או  אוהבים  הם  האישי  בסיפורם  מה  אוטונומיים 

ושיח'(.  White, 2007)   מעדיפים  שאינם   או  מעדיפים 'סיפור  פעילות  של  תיווך   היישום  על  מבוסס  בהוראה 
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(mediation,)    בגישה מיושם  שהוא  מתווכת    ,(White, 2007)  הנרטיביתכפי  למידה   & Feuerstein)ועל 

Feuerstein, 1991)  . 

את  תיווך  ZPD – Zone of)  הקרובה  ההתפתחות  טווחב  )מורה(  למבוגר  הילד  שבין  האינטראקציה  מבטא 

Proximal Development,)  וצרותוהי  של  במצב  הן  הילד  של  והקוגניטיביים  המנטליים  התפקודים  בהש 

(Vygotsky, 1978).  שעדיין  משום  בו  הקיימות  הקוגניטיביות  הפונקציות  את  להציג  מסוגל  אינו  הילד  אחד  מצד 

שימוש  לכלל    כנסויי  הפונקציות  מיומנות,  בעל   ממורה  תמיכה  יקבל  הוא  אם  אחר  צדומ  בהן,  שולט  אינו

(Chaiklin, 2003הסיוע שהמבוגר מגיש לילד .)  פיגום    שמשמ  המורה  של  התיווך,  הלמידה  של   החברתי  בהיבט

 מרכזית גם בגישה הנרטיבית  הפיגום  מטפורת(.  2004; צלרמאייר,  2004,  ויגוצקיזמנית )תמיכה  ו  לילד  מטפורי

  עצמו   על  לאדם   ומוכר  שידוע  מה  בין  המתקיים  בתהליך  מיושם  התיווך  בוש  תהליכי,  בשיח  ביטוי   לידי  ובאה

(known and familiar)  עצמו  על  לדעת  יכול  שהוא  מה  אל  (possible to be known)   הגלום    הפוטנציאל  אלו

  באמצעות   ושיח'  'סיפור  בפעילות  התהליכי  השיח   גם  מתקיים  המוצג  התהליך  בהשראת   .(White, 2007)בסיפורו  

 היחסים   לדוגמה  ,חייו  סיפור  של  לו  והידוע  המוכר  בתחום  נמצא  התלמיד  התהליך  בתחילת  המורה.  של  תיווך

 האישי  בסיפורו  מגלה   הוא  התהליכי  השיח  ובאמצעות   המורה  של   בתיווכו  תה.ילכ  וחבריו  מוריו  אחיו,  הוריו,  עם

 פעולה.  ודרכי  יכולות  אתגרים,  לדוגמה  ,(act making sense)  שלו  המשמעות  ואת  בו   הגלומה  כלהוהי  את

   מתווכת. למידה  מתרחשת זה בתהליך

  —  לילד  המבוגר  בין  הגומלין  יחסי  איכותכ  מוגדרת  (MLE – Mediated Learning Experience)  מתווכת   למידה

  הראשון  ובהתנהגותו.  בתגובתו  הילד,   ביוזמת  המתחשב   מכוון  , הדדי  לתהליך  היא  הכוונה  לתלמיד.  המורה  בין

  מרכזי   לגירוי  הילד  של  הלב  תשומת   מיקוד  היינו  ,והדדיות  כוונה  הוא  תיווךל  הכרחייםה  קרונותהע  תשלוש  בין

  הנעשה   משמעות  של   תיווך  הוא  השניהעיקרון    הילד.  לתגובות   ברגישות   נעשהו  ברקע,ש  הגירויים  שאר  סינון  תוךמ

  אחר   ומצד ותרבותו  המתווך  ערכי  את  מעביר משמעות   של  תיווך אחד  מצד  לגירויים.  ערכי־רגשי  מטען  הקנייתב

 עצמו.  בגירוי  שנמצא  למה  מעבר  הרחבה   משמעה  טרנסצנדנטיות,  הוא  השלישי  העיקרון  .משמעותב  ממקד   הוא

מצבים מרוחקים במרחב ובזמן בנסיבות וראות בהצרכים של הילד ומאפשר לו ל  מערכת   להרחבת  גורם  המתווך

  החוליה   (.Feuerstein & Feuerstein, 1991; Tzuriel, 2011a, 2011b;  2014ר,  שמ־הוד)די ולנראה  ימעבר למי

 .לספרו והיכולת האישי הסיפור איה  פעילותל התאוריה בין המקשרת

  יסודי ספר  בית  תלמידי  של הסיפורית והיכולת האישי  הסיפור
 לספרו 

  בעלת   לעלילה  והפיכתם  זמן  של  רצף  על  אירועים  כמה  של  קישורכ  אישי  סיפורמתאר    (Bruner, 2004)  ברונר

זו:   הנרטיבית  בגישה  משמעות. זה    ,האישי  הסיפור  הרחיבו את המשמעות של הגדרה    על   מספרים  שאנוהן 

  מעניקים ובאמצעותו    , עולםב   מתבונניםשבאמצעותה    פריזמהשמש  מ  ,עלינו  מספרים  שאחרים הן זה    עצמנו 

  היכולת   (.Denborough, 2012; Epston, 2011; Madigan, 2011; White, 2007)  ואירועים  חוויותל   משמעויות

 ובחירה  ברירה  של   תהליךב  ויצירתי  מילולי  למבע   ועיבודם  חיים  חלקי  שחזור  אפוא  משקפת  אישי  סיפור  לספר

  שייכללו   החוויות  בחירת  ברמת  הן  יבית,טרפלק  היא  זו  יכולת  הסיפור.  יוצר  מצד  ובמבעים   במילים  מתמדת

 ,Archibald, 2008; Zimmermanיו )ומשמעויות  שלו  המסרים  גיבוש  ברמת  והן  הסיפור  עיצוב  ברמת  הן  בסיפור,

 האישי. סיפורם  את לספר יסודי תלמידי שלהסיפורית  יכולת, והיא תודגם ב(2017

  ולבטא   מחשבות  להביע   מסוגלותם  את  מבטאת  יסודי  תלמידי  של  (narrative competence)  תהיכולת הסיפורי

  ההתבגרות.  גיל  בתום  ומבשילה  צעיר  בגיל  מתפתחת  זו  יכולת  .פנימיים  מצבים  של  מילולי  גילוי  באמצעות  רגשות

 בשיחה המופיעים הלשוניים המבנים את הדיבור, סגנון את לשנות סיפורם, על שיח לנהל מסוגלות כוללת היא

  המספר   למבטאת את המסוגלות ש זו  יכולת   (.Clark, 2010  ;2010,  ואחרים; חביב  2008סגל,  אוצר המילים )  ואת

חביב  )וחברתיים  תרבותיים    כגון  ,בתנאים מסוימים  בשפה  לשימוש  פנימית  כללים  מערכת  לבנות   או המספרת

  לענות   כוונות,  לנסח  שיחות,  יזוםל  ים,מסוימלתקשר במצבים  היכולת  משל  ל  ,(2012; צור ואחרים,  2010ואחרים,  

  מבעים   חיבור  באמצעות  (extended discourse)  מורחב  שיח  לנהל  היכולת  את  גם   כוללת  היא  שאלות.  על

  התנסחות   כמו   למאזיניהם, המפורשות  רמת והתאמת   משלהן  וארגון  עקרונות בעלות   ומובנות   רצופות  ליחידות

שנות    כל  נמשכת  זו  התפתחות  טענה.  קביעתו   ומילים  מושגים  ה של והגדר  ההסבר  המילים,  בבחירת  קודי  ,הברור

 , ושיח'  'סיפור  בפעילות  (.2010קולקה וחביב,  ־; בלום2010וחמו,    קולקה־; בלום2014,  שיין־אבני)הגן ובית הספר  
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  שלוש   באמצעותוהאתגר של המורים הוא לגלותה ולפתחה    משמשת משאב,  היכולת הסיפורית של התלמידים

 והחצנה. מתווכות שאלות שאילת שאלות, ניסוח כפולה,  הקשבה פרקטיקות:

 בהוראה  ביישומן ושיח' 'סיפור  פרקטיקות 
־ הסטודנטיותאותן    שמוי וי  שני  לתואר  סמינריון  במסגרת  ותורגלו  נלמדו  להוראה  ביישומן  ושיח'  'סיפור  פרקטיקות

  שאילת  שאלות,  ניסוח  כפולה,  הקשבה  היו  ויושמו  שתורגלו  הפרקטיקות  תלמידיה.  עם   אחת  כל  במקצוען,  מורות

  ההקשבה הכפולה  —  המיומנות הראשונה  (.2020  ,ואהרוני  גילת  ;2018  ובורנשטיין,  גילת והחצנה )  מתווכות   שאלות

(double-listening)  —  ן ת להוענקהמ  משמעותבהן    בהן  המספר משתמששבמילים    משמעותה מיקוד קשב הן  

   .ביקורת אישית או פרשנויות הערות, שיכולה לבוא לידי ביטוי בהבעות פנים,

לנטרל את השיח הפנימי שבו, לדוגמה את    המקשיב מצליח  רק כאשר  תיכול להיעשו  יישום ההקשבה הכפולה

not )ולהקשיב ממקום ניטרלי    הספונטניות שלו על הסיפור האישיהרגשות או את התגובות  את    המחשבות,

nonexpert or knowing)  (1992 ,Goolishian & Anderson 1995; ,Andersen).  לסיפור האישי   ההקשבה  לכן  

  חבר.  או  הורה  אחר,  מורה  של  בחוויה  באבחון,  שמקורו  התלמיד   על   קודם   ידע   או   תיוג  שיפוט,להתקיים בלי    תוכל 

 ביטויים או מילים  רישום תוךמ  הלב, תשומת  במלוא לעשותה  יש  ,בשאלות הסיפור את  לקטוע  אין כזו  בהקשבה

המספר. בהם  ב  שהשתמש  משמש  וגם  הנטרול  לפעולת  גם  עוזר    השאלות   לניסוח  בסיס   המשךהרישום 

   המתווכות.

  וידועה   שמוכרת  בטרמינולוגיה  התהליכי  השיח  את   לחולל   מטרתו  ,המספר  של  במילים  מתווכותה  שאלות ה  ניסוח

 מאירה  חזרה  כל  כאשר  ,(telling and re-telling)  הסיפור  על  חזרה  של  פעולה  לאפשר  היא  אחרת  מטרה  לו.

  הדברד  אח   מצד   ,בטרמינולוגיה מוכרת  המנוסחות  שאלות   למספר  מציג  המקשיב  כאשר  שונה.  רובדסיפור  ב

בין רמות   בסיפורו ולעבור  לגלות רבדים מגוונים  ומעודד  הדבר  אחרצד ההומ  ,את תהליך עיבוד המידע עליו  מקל  

 ,Denborough, 2012; Epston, 2011; Freedman, 2011; James at al., 2010; Tomm)  ות של פרשנותמסוימ

 .(externalization)עוד מיומנות לתיווך היא ההחצנה  (.1988

את    מטרתה  ההחצנה   מיומנות   .(reflexivity)  התבוננות  למטרות  בה  שמאופיין  טמהסובייק  התכונה לבודד 

כדי שיוכל להתבונן ברגישות וללמוד אותה ואת    הרגישות מהאדם שחווה את עצמו רגיש,  את   לבודד  לדוגמה

השימוש בה מסייע    .(Denborough, 2012; Epston, 2011; Madigan, 2011; White, 2007)  השפעותיה עליו

הן   על ידי המספרו  מתוך הסיפור  ת נבחרהתכונה להחצנה    .סיפור האישיבמניע לספר את הלהבחין  להתמקד ו

־ בר  שהוא  התחושה  את   אצלו  הן כדי לחזקו   מה בסיפורו הוא בוחר להתמקד,באוטונומיה וחופש  כדי שיחוש  

מבחינה    (.Herres et al., 2017וביכולותיו )  שברשותו  בידע  בתבונה  להשתמש  מסוגל  ושהוא  חייו,  על  השפעה

  שם   המתאר את   "רגיש  "אני   לדוגמה   ,עצמו  את   באמצעותו  מזהה  שהאדם   התואר  בשם   משתמשים  יישומית

  המחשבות,   על   ההשפעותי  את  ולבחון  כמכלול   רגישותב  להתבונן  יכול  הוא  שנוצר  המרחק מ  ."רגישות "  עצם ה

 (.Denborough, 2012) לא או רצויה  היא אם להבין כדי כלפיה עמדה  לגבש  ,וההתנהגות הרגשות

  גישה הו  החברתית  הלמידה  גישת  החל בתיאור הרקע התאורטי שלה,  ושיח'  'סיפור  פעילות  של  סיפורה  לסיכום,

 לספרו  יכולתכלה בו כמשאב אנושי הקיים בכל מיני גילים    האישי  סיפורעבור ב  ,וחינוך  עוץ יי  לטיפול,  הנרטיבית

  התהליכי   השיח מנחה את    המורה  זו  בפעילות   רגשותיהם.  קולם ולהביע אתהמאפשרת לילדים להשמיע את  

  להכלה  מפתח  והוא משמש  תהליכיות  שאלות  וניסוח  שאלות  שאילת  כפולה,  הקשבה   של  פרקטיקות  באמצעות

תלמידה  ולקבלה כל  ושל  תלמיד  כל  במאמר  המחקר  מטרותל  יםליכמו  אלו  .של   יישום   את  לבחון  ,המוצג 

ים  סיפורה  על   תהליכי  שיחהיכולת של המורות לחולל באמצעותן    ואת  ההוראה  בעבודת  ושיח'  'סיפור  פרקטיקות

 .האישיים של תלמידי בית ספר יסודי

 שיטת המחקר 
 היינו  ההוליזם,  הוא  זו  שיטה  של   המרכזי  העיקרון  נרטיבית.  איכותנית  מחקר   תשיטב  נחקרה  ושיח'  'סיפור  פעילות 

  קו  את  לזהות  היא  המטרה  בזה.  זה  קשורים  הםש  והאופן  בסיפור  הגלומים  הממדים  כל  של  החשיבות  הדגשת

 האופן   הוא  השני  הסיפור,  תוכן  הוא  הראשון  רבדים:  בשלושה  התמקדות   מתוך  האישי  בסיפור  השזור  העלילה 

 נוסף  מאפשרים  שהם הוא    אלו  אמצעים  של  ייחודה  .העלילה  שנרקמת  האופן  הוא  והשלישי  מסופר  שהסיפור



 'סיפור ושיח' של מורות עם תלמידיהן בבית הספר היסודי שבתוכי": "האור
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, ואהרוני  גילת  ;2018  ובורנשטיין,  גילת)  למשתתפים  אישית  והעצמה   תובנות  הפקת  רפלקציה,  גם  מחקר  לע

2020; Gilat, 2015.) 

 המחקר  ושדה משתתפים

  הפרעות   או  למידה  ליקויי  כגון  דידקטיים,־פסיכו  אבחונים  היו  םכמה מהל   יסודי,  תלמידי  13השתתפו    בפעילות

  עצמם   הםש   במיליםו  שיחות(,  )כארבעים  האישיים  סיפוריהםב  רק  יוצגו  הם  הנוכחי  במחקר  .ותקשורתיות  רגשיות

ב  ספר.  בבית  יחסים  במערכות  או  בלימודים  קשייהם  את  בהן  זיהו בחרה  להשתתף    אלה  תלמידיםמורתם 

"מכוונת"אמצעות  ב  בפעילות יכולתם    (,purposeful sample)  שיטה  היו  לבחירתם  הקריטריונים  כאשר 

השיחות   .הוריהם ואישור מנהל בית הספר  הסכמת(,  al at Guest,. 2006)  להשתתף בפעילות  ם נכונות  המילולית,

  )אנגלית   מקצועיות   מורות  ןכמה מה  בחינוך,  שני  לתואר  סטודנטיותכולן היו    חמש מורות,  םו עשעם התלמידים נע

  .יסודיים  ספר בבתי עבדו כולן. מחנכות מורות והאחרות ומתמטיקה(

  בגן   עוד   שהתגלו  רגשיים  קשיים  עם תלמידים למדו  זו  תהי בכ  .הארץ  במרכז   רגשית  א'  תהי כ  כלל המחקר  שדה

 הראשונה,   : הארץ  בצפון  היו  תותיהכ  ארבע  שאר  .רגילה  א'  תהי בכ  השתלבו  הם  הלימודים  יום  במהלך  הילדים.

 .רגילה ג'  תהי בכ לימודים יום במהלך השתלבוו גבוה בתפקוד באוטיזם אובחנו שתלמידיה תקשורתית, ג'  כיתה

 מיוחדים.  צרכים עם תלמידים בהן שולבוש  רגילות תות יכ היו ו'ו ה' ד',  תותיכ

 המחקר  כלי

- פרשני עומק וריאיון פתוח איוןיר של עקרונות על מבוסס  שהיה 'ושיח סיפור'  לפעילות מדריך היה מחקרה כלי

באמצעותו התקיימו ארבע   (.Gilat, 2015  ;2020  ,ואהרוני  גילת   ;2018  ובורנשטיין,  גילת )   למחצה  מובנה  רפלקטיבי,

)  במהלך  שסופר  האישי  הסיפור  על  הייתה  הראשונה  השיחה  ת.שיחו  ,.Denborough et alפעילות יצירתית 

2008; Nacuba, 2006.)  בפגישה   שסופר  בסיפור  חברתי  או  לימודי  קושי  בזיהוי  התמקדה  השנייה  חההשי  

  בכתיבה,   סוכמה  הפעילות  הרביעית  ובשיחה  הקושי  עם  בהתמודדות  התמקדה  השלישית  השיחה  ,הראשונה

 (.acknowledgement) ונראות  ממשות בקושי לשליטה לתת כדי מדיה או יד מלאכת  ציור,

 והאתיקה  המחקר הליך

  היא   .שלהם  וההבנה  הריכוז   ליכולת  התלמידים,  לגיל  המורות,  הסטודנטיות  ומיהתא  ושיח'  'סיפור  פעילות את  

  איך   למדו  המורות  ובאישורם.  בהסכמתם  התאפשר  וקיומה  ולתלמידים  להורים  הספר,  בתי  למנהלי  הוסברה

  קבוצתית הדרכה    קיבלו  הן  התלמידים  עם  . אחרי כל שיחהשני  לתואר  בסמינריון  כאמור,  הפעילות  את  להעביר

או   הסמינריון  שיעורי  לארבע    .מקוונת  אישית  הדרכהבמסגרת  שלוש  בין  התקיימו  תלמיד  כל    , שיחותעם 

  ה הוקלט  ,דקות   45  המשכ נ  שיחה  כל  .הסיפור  על   תהליכי  לשיח  והשאר  האישי  לסיפור  הוקדשה  הראשונה

  תורגלהו  הבאה   לשיחה  השאלות  נוסחו  ,המורה  עם  מקוונת   שיחה  מההתקיי  תמליל  כל   על  המורה.  ידיב  הותומלל

  בנושאים   רק  בשיחות ות  התמקד  היה  הראשון  הכלל   :כללים   שלושה   באמצעות   נשמרה  האתיקה  .שאילתן  דרך

  ילדים   היו אם   לטיפול.  הוראה  בין   ברור  גבול ליצור   כדי  הספר  בבית   החברתית  בהתנסות  או   בלימודים  הקשורים

 שעובר   מה  אל  כוון  השיח  אולםו  ואמפתיה,  התייחסות  לכך  הייתה  אובדן,  או  גירושין  כגון,  חיים  אירועי  על  שסיפרו

  או   פרשנותבלי    הילדים,בהן    השתמשו ש  במילים  רק  שאלות  חוס ינ  היה  השני  הכלל  ;הספר  בבית   הילדים   על 

 אך  ילדיםכלפי ה   יחס   היה  השלישי  והכלל   ;מקצועית   דעת  חוות  או  מאבחון  הלקוח  תיוג  או  המורה  של  תוספות

  יחסים. במערכות  או בלימודים קשייהם את ואבחנו זיהו הםש והאופן שלהם האישי סיפורמבעד ל ורק

 הפרשני ההליך

באמצעות נע  התוכן  ניתוח  .מבנה  וניתוח   תוכן  ניתוח   וכלל  הוליסטי  היה  הפרשני  ההליך ־ התמות  איתור  שה 

  לפרש כדי  הילדיםבהם  השתמשוש הלשוניים אמצעיםמתוך ה וגם השיחות בארבע שעלו המרכזיים המוטיבים

  לעתיד   מהווה  או  להווה  מהעבר  ומחשבות  רגשות  או  אירועים  בין  והקשרים  חיבורים   ליצור  בסיפורם,  אירועים

הב  : מיפוי  של  סוגים  שני  באמצעות   משלהם   פרשנות   נתנו  מספריםה  שבהם  משפטים   סומנו  ראשוןמיפוי 

  משלהם   פרשנות   נתנו  מספריםה  שבהם  משפטים  סומנו  שנימיפוי הב  ;מצבים  או  מחשבות  רגשות,  אירועים,ל

  הסיפור חלקי בה  מסודריםש דרך  גילוי כלל הנרטיב מבנה ניתוח  ות.תובנו משמעויות ערכים,  מטרות,  לאמונות,

, ובורנשטיין  גילת ;  2020,  ואהרוני  גילת )  וסוף  אמצע   , התחלה  —   מסוים  ברצף  זה   לעומת  זה  )האירועים(  השונים

  מעגל  כל שבו מעגלי על־מבנה עם נרטיב נמצא בניתוח הנתונים(. Gilat, 2015 ;2010, לזרוביץ־והרץ גילת; 2018



 ענת גילת 
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 שהוא   והרגשות  המשתלט  הקושי  זיהוי  —  הראשונה:  תמות   שלוש  כלל  הוא  .שאחריו  לזה  ליךוהו  מקודמו  נבע

 . לנשלט הקושי הפיכת  —  השלישית; בכותרת או בשם הקושי כינוי  — יהיהשנ ;מעורר

 ממצאים 
  .האישי הסיפור על  לתלמיד המורה בין שהתקיימו השיח מעגלי שלושהב  יוצג שעלה התהליך

 מעורר שהוא והרגשות המשתלט הקושי :הראשון השיח מעגל

  ניסחה   הכפולה  הקשבההבמהלך    מעורר.  שהוא  הרגשות  וזוהו  המשתלט  הקושי  זוהה  הראשון  השיח  במעגל 

 אותו  שמעסיקנושא  ב  המורה  שהעלתה  נושאים  כמה   מבין  בחר  )ו'(  רותם  בחירה.  לילד  המציעה  שאלה  המורה

  ביותר:

בשיחה הקודמת סיפרת לי שהיית רוצה לדעת אנגלית ממש טוב וגם רוצה להכיר יותר  מורה: 

לך חבר אמת אחד לפחות כדי שיהיה  לא חרוץ   .חברים חדשים  גם שאתה   הוספת 

 על מה היית רוצה להרחיב ולדבר? .ושאתה ביישן

  הילדים בכיתה מקללים,  ,על הביישנות שלי וגם על זה שאני מרגיש מבוגר בגוף של ילד תלמיד: 

מתנהגים כמו תינוקות ואני מרגיש שאני יותר בוגר מהם אז קשה לי להתחבר לשטויות  

 . לא מרגיש מבוגרזה מבלבל אותי אני לא מרגיש ילד וגם  ]...[ שהם עושים.

  לזהות  הזדמנות לילד לתת  אחד מצד וקבלה: הכלה של וירהוא ליצור מטרתה  הילד של מיליםב השאלה ניסוח

  ללמוד   למורה  הזדמנות   זו  אחר  מצד  .)בלבול(  מעורר  שהוא  הרגשות  את  ולבטא  ילד(  של  בגוף  )מבוגר  הקושי  את

  לגילם, קשר בלי ,הילדים כי לראות אפשר  שיובאו להלן  בדוגמאות  .ובמילותיו הילד של סיפורו  מתוך הקושי על

 .בלימודים או יחסים במערכות קשייהם את זיהו ,רמתם או התפתחותם

  או  מעליבים  דברים  אומרים  שהחברים  אותי  מעצבן  "הכי  :יחסים  במערכות   הקושי  את   זיהה  (,רגשית  )א'  אליה

  הרבה "  בלימודים:  שלה  הקושי  את  מזהה  )ו'(  נוגה  גם  בבטן".  טובה  לא  הרגשה"   מעורר:  שהוא  והרגש  "לי  מציקים

  החשבון   כל   אותי  מבלבל   זה  ]...[  בחשבון  אבודה  !אבודה  מרגישה  אני  כלום.  מבינה  לא   ואני  מדברת   המורה  פעמים

 ".!נוראי גם לו קוראת הייתי הזה.

  : ותוצאה   סיבה  של  יחסים  ביניהם  ורואה  לימודיםל   יחסים  מערכות  שבין  חיבורב   שלו  הקושי  את  מזהה  '(ו)  רותם

  כי  חרוץ  לא   גם   אני  זה  בגלל   בהפסקות.  אתו   כיף   לי  שיהיה  אחד  לפחות  אמת   חבר  להשיג   איך  חושב  "אני

  להתבוננות   היכולת  גם  נוספת  לתוצאה,  סיבה  בין  קשר  ליצור  ליכולת  אותי".  מעניינים  ממש  לא  הלימודים

  אני   כי  אותי שמעצבנים  או  אותי  שמשעממים מקצועות   יש"  )ו'(:  מילי  של  בהסבר  לראות שאפשר  כפי  פרשנית,

  למערכות   הקשר  ואת  "]...[  לי  שקשה  מרוב  המוח  לי  שמתפוצץ  מרגישה  אני  לפעמים  החומר.  את  מבינה  לא

  ללמוד   שלי  הכוח  חברים  עם  רבה  כשאני  ]...[  חברים  עם  רבה  אני  הספר  בבית  שאני  בגלל"  כך:  פירשה  היא  יחסים

   ".]...[ לפתור איך לחשוב רק כלום  לעשות לי בא לא ]...[ לפתור ואיך במריבה עסוקה אני קטן,

 החברים. ולתגובות רגישויותיהם לרגשותיהם, הבחנתם בחדות מתגלים הילדים הראשון השיח במעגל לסיכום,

 .השני השיח מעגל  מתחיל זו מנקודה

 דחייתו או קבלתו — השתלטותו דרכי וזיהוי בשם הקושי כינוימעגל השיח השני: 

  מובל   הוא  גם  זה  מעגל  עמדה.  כלפיו  וננקטה  פעולתו  דרכי  זוהו  בכותרת,  או  בשם  הקושי  כונה   השני  השיח  במעגל 

   )ו'(: מילי עם  בשיחה שמודגם כפי בחירה, לילד המציעה ובשאלה המורה של  הכפולה הקשבהב

המריבות עם החברות ותיארת איך שכל היום בסוף הפגישה הקודמת סיפרת לי על   מורה: 

עכשיו אני   .ואיך לשפר את זה   איך לפתור  איך קרה,  מה קרה,  —  את עסוקה בלחשוב

 מבקשת שתעזרי לי למצוא דרך להכניס את כל מה שאמרת במילה אחת או שתיים. 

שניתן   'ותכאפ 'אני ילדת    כל דבר שקורה לי עם חברים גורם לי לבכות. כי    מדי'  לב רגיש ' תלמיד: 

יודעים שאני בוכה מזה  כי  אני לא שולטת בבכי הוא   ]...[זה לא מחלה    ]...[  להעליב 

 אבל הדמעות לא שואלות אותי ויורדות. 'אל תבכי'אני אומרת לעצמי  פשוט יוצא.
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  הלימודי   תחוםל  קשורים  היו  לקשייהם  נתנו   שהילדים   הכותרות  או  השמות  השני  במעגל   גם  הראשון,  במעגל   כמו

  של  ההיענות   ההחצנה.  במיומנויות   המורה  השתמשה  כותרת   או  בשם   לבחירה  הילדים   את כוון  ל   כדי  .החברתי  או

  (; רגשית  א'  )דניאלה  יכולה"  "להיות  (;רגשית  א'  )לירון  מלחמה"  "לעשות  פעולה:  בתיאור  ביטוי  לידי  באה  הילדים

   מורה:ל  )ד'( אור בין בשיח כמו במטפורה, או ו'(; )ספיר, למטרה"  קליעה כמו "אני בדימוי: שימוש

את מורה:  לתאר  כדי  מילים  בהרבה  למלא    השתמשת  שאפשר  הקטנה  העצבים  'קופסת 

טוב?  במהירות' יותר  אותה  מתאר  שאמרת  מהמילים  קטן'?  מה    'מצבר'?  'מקום 

 'משתלט'?

 אני מעדיף לקרוא לזה 'תיבת העצבים'. תלמיד: 

בכ  הב   להתבונן  אותו  ומכוונת  שלו   הקושי  את   כינה  שאור  בשם  משתמשת   המורה  כאשר   "תיבת   אובייקטמו 

  אותו  וממקדת מבחוץ נראה הקושי איךמ הילד של המבט נקודת את מסיטה היא בפועל  ההחצנה. זו העצבים"

 הקושי:  של שתלטותהה דרכיב קרי פעולתו, דרךב

  למערכת   הולכים  האנשים  ואז   ]...[  אנשים  שהם  בכעסים  מתמלאת  התיבה  לאט  לאט  ]...[

  לפעול.  העצבים(  )למערכת   לה   שגורמים   הם  "צבוניםׅע "ה  הםו  ]...[  בה  ונוגעים  שלי  העצבים 

  תיבה   שמביאים  עד  זמן  לוקח   ואז   מתפוצצת  היא  מלאה  היא  ואם  קטנה  ממש  הקופסה  ]...[

  לוקחת   ההתפרצות   ואז   בחנות   תיבות  נגמרות  ולפעמים  התפרצויות  כבר  יש  הזה  ובזמן  חדשה

 זמן. יותר

  הכפולה   ההקשבה   מתוך  לנסח  המורה  ממשיכה  השתלטותו  דרכי  וזוהו  כותרת  או  בשם  כונה  שהקושי  לאחר

 ה"קושי  החצנת  באמצעות  יודגם  התיווך  .ונותמגו  מבט   מנקודות  לקושי  הילד  בין  לתווךכדי    מתווכות  שאלות

  שלה   אחרת  מבט  נקודת   אל  תיווך  ממחישה  אליה  המופנית   שאלה  כל  כאשר  , )ו'(  לי־שי  עם  שיח־בדו  המחליש" 

  אל   והשלישית  שלו  ההיסטוריה  אל   השנייה  הקושי,   של  הפעולה  דרכי  אל  מתווכת  הראשונה  השאלה   הקושי:  על 

 השפעותיו: 

 או מפריע לך?אותך מעכב  "חוזק המחליש"איך ה  מורה: 

טוב לי במקרים מסוימים אבל  החוזק שלי הוא    [ ...]  זה מעכב אותי מבחינה חברתית : שי־לי

הוא גם מחליש אותי מצד שני כי הבנות בכיתה רואות שאני חזקה אז זה מרתיע אותן 

אני בטוחה שהן היו רוצות להיות חזקות כמוני ולכן החוזק    ובגלל זה הן דוחות אותי.

 שלי מאיים עליהן. 

חוזק  ר "ה שכאאת זוכרת מה קרה דווקא אז    נכנס לחיים שלך?  "חוזק המחליש"מתי ה  מורה: 

   נכנס לחיים שלך? "המחליש

הבנות התנהגו אליי    בכיתה ד'.  אז בבית הספר הקודם עשו עליי חרם,  כשגרנו בעיר, : שי־לי

שאני פותחת דף    באותו רגע החלטתי שאני צריכה חוזק,  מגעיל ובגלל זה עברנו דירה.

עם הזמן גיליתי שהחוזק    ם חוזק פנימי.חדש בבית הספר החדש ועכשיו אני מגיעה ע 

הן נרתעות ודוחות    הזה מחליש אותי לפעמים כי הבנות בכיתה מפחדות מהחוזק שלי,

  שליטה! — אותי כי אי אפשר לשלוט בי וזה מה שהן היו רוצות

 עם חברים? בלימודים? בבית ספר?משפיע  איך ה"חוזק המחליש" מורה: 

דווקא עוזר לי כי אני מגייסת את כל הכוחות שלי ונלחמת להצליח בלימודים החוזק   : שי־לי

בתחילת השנה התאמצתי בכוחות עצמי להצטרף אבל עם חברים    .למרות שקשה לי

הסבלנות שלי כל השנה והאומץ והחוזק עזרו לי עכשיו להתקבל    אמרו שאני נדחפת.

  לחברה וליצור יותר קשרים.

 ?"חוזק המחליש"ה לדעתך מאפשר את  — מה אצלך מורה: 

בכל  עכשיו, זה הזיכרונות שיש לי מבית הספר הקודם. ליאני חושבת שמה שמאפשר  : שי־לי

  פעם שעולים בי הזיכרונות מבית הספר הקודם אני עובדת על עצמי עם משפטים כמו:

 תזכרי מה היה פעם ואל תתני לאף אחד להעליב אותך.  תהיי חזקה,

  שתלטה  הקושיש  האופן  בין  להבחין  רגשותיה  ואוורור  ביטוי  לצד  לי,־לשי  אפשרה  מחליש"ה   "החוזק  החצנת

 רצוןה  את  להראות  מטרתן  הילד  של  יםבמיל  השאלות  ניסוח  )חוזק(.  יועל  להשתלט  היכולת  ובין  )חולשה(

  ממשיכה   לי־שי  עם  השיחה  .עצמו  של  הפרשן  להיות  הילד  את  מכוונות  הן  בזמן  ובו  ולהכילו  לסיפור  להקשיב



 ענת גילת 
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  כמה   עד  להבין  כדי  כלפיו  עמדה  וגיבוש  המחליש"  "חוזקה   (evaluation)  הערכת  של   ת מתווכ  ה שאל  באמצעות 

 מיותר:  או לה רצוי הוא

על מה את   ?את רוצה לשמור  "חוזק שמחליש"מכל מה שספרת לי על ה   —על מה   מורה: 

  מוכנה לוותר?

הרגישות   : שי־לי על  לוותר  מוכנה  שלי  ה הייתי  והסבלנות  האומץ  על  ולשמור  מחלישה 

 ים.מחזק ה 

 את יכולה להסביר את הסיבה לוויתור או לשמירה? מורה: 

הייתי רוצה לוותר על הרגישות כי לפעמים אני נעלבת מדברים קטנים וזה לא שווה   : שי־לי

ו   שאני איעלב. זה טוב שיה ולשמור על הסבלנות  כי  לי אומץ לומר לחברות אומץ  ש 

 בכיתה שמה שהיא עושה או אומרת לא נעים לי או שאני לא רוצה להיות בחברתה.

כי חיכיתי בסבלנות כל השנה ולבסוף בחרתי עם מי   לי  הסבלנות לבסוף השתלמה 

הסבלנות עזרה לי להבין ולהכיר את    מי טובה לי ומי פחות.  מהחברות אני רוצה קשר,

ולסנן לי את הבנות הטובות כדי שלא יקרה מה שקרה לי בבית הספר כל הבנות בכיתה  

 הקודם.

  "תיבת   כמו  ומטפורות,  המחליש"  ה"חוזק  כגון  תובנות,  בהביעם  עצמם  של  מרשימים  כפרשנים  מתגלים  הילדים

  ויכולת   עמוקה  עצמית  למודעות  להתוודע  יכולה  המורה  דבריהםתוך  מ  לסיפוריהם.  משמעות  לתת  כדי  העצבים"

  הקושי  להפיכת  יםכוונמ  פעולתו   דרכי  וזיהוי  בשמו   הקושי  כינוי  נפשית.  ובגרות  תבונה  על   שמעידים  טהשלי

 .השלישי השיח מעגלב לנשלט

 מויע וההתמודדות הפיכת הקושי לנשלט

  הקושי   כלפי  עמדה   נקיטת  מו.יע  ובהתמודדות  לנשלט  הקושי  בהפיכת   הוא  המיקוד   השלישי  השיח   במעגל 

 שקרא )ו'( רותם .מויע התמודדות   דרכי ולגבש לנשלט   פכוולה השלישי במעגל  אפשרה השני במעגל המשתלט

  כמו  זה  ,כך  כל  רע  דבר   לא   זה   "רגישות  לנשלטת:  אותה   ההופכת   המחשבה  את   סבירה  "רגישות"   שלו  לקושי

 לירון  ."להתרחק  ממי  ולדעת  מרגישים  הם  מה   לדעת  טוב,  יותר  אחרים  ילדים  להבין   לי  עוזר  זה  ]...[  בשבילי  מצפן

   :לנשלט  להפכו יכול הוא איך שלו ההבנה את מתאר מלחמה", "לעשות שלו לקושי שקרא )א'(

  .]...[  דברים מיני  בכל   לנצח  לך  עוזר זה  כי בחוג  לא  גם  ]...[ ג'ודו  בחוג   אותי  שמלמדים  מה  זה

 למשל   ]...[  לוותר   צריך  אז   –  וכשאסור  !בזה  חוקים  אין  שבא,  איך  פשוט  להילחם   אז   כשחייב

  ובכלל   ממני  גדולים  ילדים  עם  לריב  לא  לי  שעדיף  כבר  יודע  אני  ]...[  אחרים  על  לירוק  לא

 ]...[. מזה  מפסיד אני זה אחרי כי בהפסקות

  לתת   הייתה  המטרה  מדיה.  או  יד   מלאכת  ציור,  כתיבה,ב   נעשתה  תויא  וההתמודדות  לנשלט  הקושי  הפיכת 

  ובחירה   בקושי'  השליטה  'סולם   בבניית  התחיל   התהליך  (.acknowledgement)  נראות ו  ממשות   בקושי  לשליטה

  משמעות ל  תיווכה  הראשונההשאלה    :מתווכות  בשאלות  והמשיך  לו  שתהיה  רצה  הילדש  השליטה  ברמת

עשה  יהבדל שהיכולת להשיג שליטה בקושי תל  תיווכה   השנייההשאלה    ;בקושי  שליטה  להשיג  ליכולת  המוענקת

  התמודדות. דרכי לפיתוח  תיווכה  השלישית השאלה  ;הספר בבית בהתמודדויות

  אני  כי  "כיפית  משמעותה  ואת  ירוקים"  שמחה  כ"עיגולי  העצבים"  "בתיבת  שישיג  השליטה  את  תיאר  )ד'(  אור

 "שיהיו  הוא  הספר  בבית  בחייו  יעשה  העצבים"   ב"תיבת  השליטה  שהשגת  ההבדל  הכעסים".  על   להשתלט  אצליח

  אותי  ילמד   "זה  :משקפת   בתיבה  השליטה  מה  סבירה  הוא  אתעצבן".  לא  אותי  לעצבן   ינסו  ואם  שקטים  חיים  לי

  שיוכלו   לחברים  המלצות   עם   כרזה  היה  אור  של   התוצר   אפשר".  רוצים   ואם  סבלני   אני   אבל  ותרן  ילד   לא  שאני

 קטן  משהו  למצוא  .ג אותך; לעצבן כשמנסים  להתעלם .ב להקשיב; לנסות. א  בקושי: השליטה על   ממנו ללמוד 

 : לחץ כדור או קינטי חול כמו שמרגיע
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  הספר:  בבית בחייה תעשה  מחליש"ה "בחוזק שליטהה מה תיארה )ו'( לי־שי

  תתעצבני   ואל   רגועה  תהיי  תנשמי,  לי־שי"  כמו  , מילים  לעצמי  ואגיד   סבלנית   יותר  אהיה  אני

  אחרות   בנות  וליד  , "ממך  יברחו  ושלא  חברות   לך  שיהיו  כדי  חזקה  שאת  להראות  לא  צריכה   את

 החברות  סוג  לפי  שלי  בחוזק  אשלוט  אני  שלי,  החוזק  את  אגביר  אני  ושתלטניות  חזקות  לא  שהן

   .שבכיתה

   :יכולותיה את גילתה היא בקושי שליטהה של מקוםהמ

  יותר   אהיה  אני   חזקה,  פחות  ומתי  חזקה   להיות   מתי   לעצמי  קובעת   ושאני  חזקה  שאני  אבין  ניא

 שעוזרים  ורוגע  סבלנות  לי  שיש  כלום,  על  לעצמי  מוותרת  לא  שאני  אותי  ילמד  וזה  מקובלת

  בלימודים. וגם חברות עם  גם  הכול עם  להתמודד  לי

 בקושי. שליטהל הדרכים את  מהם ללמוד שיוכלו  כדי  לחברים  המלצותב  סוכם התהליך

מה   (.acknowledgement)  ונראות  ממשות  בקושי  שליטהל  נותנים  הילדים  כיצד   הומחש  זה  בפרק   ם כמה 

אותו   חולקים  הםש  במשחקהאחרים  ו  לחברים  בהמלצות  םכמה מה  בתובנה,  םכמה מה   בהבנה,  זאת  עושים

  ניסוח,  כפולה  הקשבה   ושיח':  'סיפור  פרקטיקות  ובאמצעות   המורה  של  בתיווכה  מגיעים  הם   אלו  לכל  מם.יע

 והחצנה. מתווכות שאלות

 דיון
 ושיח'  'סיפור  ופרקטיקות  הילדים  מדברי  דוגמאותבאמצעות    תלמיד־מורה  השיח  מעגלי  דונויי  זה  בפרק

 תלמידיה.  עם  התהליכי השיח מעגלי את המורה יצרה באמצעותןש

 " קטן ללמוד שלי הכוח חברים עם רבה כשאני" הראשון: השיח מעגל

  של  הפרקטיקה  את   שמהיי  המורה  ואילו,  מעורר  שהוא  והרגשות  המשתלט   הקושי  זוהה  הראשון  השיח  במעגל 

 את להסביר אפשר לספר.  לא או לספר מה  –  הבחירה חופש את  תלמידל העבירה היא בכך הכפולה. ההקשבה

 ביחסי  המובנית  היררכייההי  בהשטחת  המורה,  של  הכפולה  ההקשבה  בזמן  לתלמיד   הנוצרת  החופש  תחושת

 ,Carlson et al., 2017; Clark, 2010; Winslade & Monk)  והדדיות   שקיפות  של   ירהואו  וביצירת  מורה–תלמיד 

 לקושי   שקורא  (')ו  רותם  לדוגמה  אישי,  קושי  של  (self-agency)  העצמי  לייצוג  ת יכולההוא    וסףהסבר נ  (.1999

  לקושי  קראה  (תקשורתית  ')ג  רונית  ".מבוגר  לא   וגם   ילד  מרגיש  לא   אני  ,אותי  מבלבל  זה"  :הסביר  "ביישנות", 

  ' א)  דניאלה  ]...[".מרגישה לא נעים שזה קורה לי    ]...[עושה לי לא כיף  "הסבירה שהוא  ו  " נעימות   "חוסר  שלה

זה לא נעים    .זה מעצבן שמרביצים"  :מציירת אותו ומסבירה למורה  ",הרבצות"מכנה את הקושי שלה    (רגשית

 :בחירה מתוך (self-agency) עצמה  את  מייצגת היא למעשה בציור שלה הקושי את בייצגה ."]...[ ולא כיף 
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 ויצירת   (reflection)  התבוננות  כגון  קוגניטיביות,  יכולות  דורש  רגשי  ביטוי  באמצעות  אישי  קושי  של  עצמי  גייצו

בהתחשב    (.Davidson et al., 2012; De Ridder et al., 2012  ; 2012,  ואחרים  ויסבורד)ותוצאה    סיבה  של  קשרים

  הפרעותוב  למידה  בליקויי  ומאובחנים  רגילות  תותי בכ  משולבים  היו  בפעילות  שהשתתפו  מהילדים  תבכך שמחצי 

 הקוגניטיביות   היכולות  של  קיומן  את  פעם  לא  שללו  אבחוניהם  החינוך,  מערכתבאמצעות    ותקשורתיות  רגשיות

  כך   הפעילות.  במהלך   התגלו  אך   מערכת,ב  הוחמצו ש  יכולות   גם אפשר לראות בהן    אולי  עצמי.  לייצוג  הנדרשות

  רכיםעהוא    בשילוב  הרצוי  בו.  שמצוי  מה  ובין  בשילוב  שרצוי  מה  בין  כפער  ההחמצה  את  להסביר  אפשר  כך,  או

  המצוי  ואילו ,(Biamba, 2016; Florian & Black-Hawkins, 2011) דתלמי לכל שווה הזדמנות  ומתן הכלה של

  נדרשים   התלמידים  וגם  המורים  גם  ובשגרה,  במציאות  .בה  מתקיים  הואש  היומיומית  מציאותה  זו  בשילוב

ידי  לא  מבי  השילוב  שדווקא  יוצא  .כלפיהם  מיושם  הוא ש  והתיוג  האבחון–השילוב  של  הלוואי  תופעת   עם   להתמודד 

  והתיוג,  הבידול  של  המצוי  במצב(.  2013)תובל,    והמשולבים  המשלבים  בין  ים הבדלה  את  ומחדד  ותיוג  בידול

  ולתעל  קשייהם את ולהבין להכיר בפרט, מתויגים ולתלמידים בכלל לתלמידים  הזדמנותשמש מ העצמי הייצוג

ועל מה    להשאיר  רוצים  היו  ש"הם   במה  בחירהמתוך    נעשה הדבר  השני  השיח  במעגל  ולטובתם.  למענם   אותם

 הם היו מוכנים לוותר".

 " שמחליש חוזקה: "השני השיח מעגל

  מה   ועל   לשמר   רוצים   מה  הבחירה  ונעשית  השתלטותו  דרכי  מזוהים  בשם,  הקושי  מכונה   השני  השיח  במעגל 

  ואליה   לזה?"  נקרא  איך  "אז   רגשית(:  )א'  אליה  את  שואלת  המורה  השני  במעגל   השיח  בתחילת  לוותר.  רוצים

 הרגש  בין  בתיווך  החשוב  "התעצבנות"   במילה  השימוש  ".התעצבנות?   [...]  אולי[  ...]  מושג  לי  אין[  ...]  אמממ "  עונה:

  דרכי ב  להתבונן  לו  מאפשר  המורה  של  התיווך  הספר.  בבית  המספר  בחיי  שונות  נסיבות  ובין  המשתלט

  בבית  לך  עושה  איה  מה   שלך?  לחיים  הנכנס   איה  מתי  ונות:מגו  מבט  מנקודות  ה"התעצבנות"   של  ההשתלטות

  ועל   לו"  שבא  מה   אומר  אחד   כל  ]...[  ממש   זה  את  מרגישים  "בהסעות,  הראשונה  השאלה   על   עונה  ואליה  הספר?

  על   מחשבות  מרוב  להתפוצץ  עומד   שלי  המוח  כאילו   ומרגיש  הרבה  זה  על  חושב  "אני  עונה:  הוא   השנייה  השאלה

  זה".

  כפי שבוטא, לקושי  המוענקת המשמעות  אל להגיע לילד  המורה עוזרת לבחירה מתווכות ה שאלות ה באמצעות 

  :רגשית( )א' לירון  עם  שנערכה  שיחהמה בקטע לראות שאפשר

 היית רוצה לשמור ועל מה אתה מוכן לוותר?   על מה מכל מה שסיפרת לי על 'מלחמה', : מורה

 רק שחייב אז לעשות מלחמה וכשאסור אז לוותר. :לירון

 : מורה

 

במלחמה  לעשות  ,נגיד  חייב  לפעמים  שאתה  חייבים    ,שאמרת  אחרים  שילדים  או 

 אז מה עושים? לעשות,

 אז נלחמים איך שבא לנו ומרביצים וקופצים ומשתוללים.  אה... :לירון

 שלא צריך מלחמה וצריך לוותר? ומה עושים שצריך לוותר? : מורה

  אז אני כבר   ? זה. מה השתגענולמשל אם רבים על כדור אז לא צריך להרביץ בשביל   :לירון

 לנסות לוותר. — יודע שאני צריך להתאפק ובכלל
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  באמצעות   הן   המיושמת  מתווכת,  ללמידה  כהזמנה   הב  משתמשת שהמורה    הפרקטיקה  את  להסביר  אפשר

  במילה  במקום  "מלחמה"  במילה  השימוש  –   ההחצנה  באמצעות   והן  מתווכות  שאלות   שאילת  של  הפרקטיקה

 ,Denborough, 2012; Epston, 2011; Freedman)  לאירוע  או  לחוויה  אובייקטיביזציה  ליצור  שנועדה  "לוחמני"

 העיקרון  באמצעות   המתווכת.  הלמידה   עקרונות  שלושת   באמצעות  יוסברו  אלו  מיומנויות  מתאר.  שלירון  (2011

  אותה:   שואלת  המורה  כאשר  ,)ו'(  נוגה  עם  בשיחה  לדוגמה   שלו,  בקושי  הילד   את  ממקדים  והדדיות  כוונה  הראשון,

  וממשיכה  בחשבון"  אבודה "  עונה:  נוגה  ,"לו?   קוראת  היית  איך  בלימודים,  לקושי   שם  לתת  יכולה  היית  אם"

  כל   אותי  מבלבל   זה  אבודה,  מרגישה  אני  כי"  תחושותיה:  את  להסביר

 ".'נוראי'  גם לו קוראת הייתי הזה. החשבון

  את   להסביר  אפשר  ,משמעות  של  תיווך  השני,  העיקרון  באמצעות 

 הבאה   משמעות   הקניית  תוךמ   כותרת  או  בשם   הקושי  ככינוי  ההחצנה 

  )ג'   אופיר  זאת  שממחיש   כפי  לבחירה,  ערכי־רגשי  במטען   ביטוי  לידי

 נותן   שהוא  ובהסבר  "בדידות"  במילה  שלו  הקושי  בתיאור  תקשורתית(

  את   שממחיש  בציור  וגם  לבד"  אותך  כשעושים  זה  "בדידות,  לה:

   המשמעות: 

  דג   מרוץ,   משחקים  הםו  כאן   אני   בודד!  ואני  משחקים   שכולם   ציירתי"

  ]...[  משחק   לא  אני  דבר  בשום  לא!  ואני  מחבואים  גובה,  תופסת  מלוח,

 " .הבדידות( )את זה את מרגיש  אני לבד לשחק אותי שעוזבים

עיקרון   השלישי,באמצעות  עצמו  ה  , הטרנסצנדנטיות  התיווך  בקושי  שנמצא  למה  מעבר  אל  הרחבה 

(Feuerstein & Feuerstein, 1991; Tzuriel, 2011a, 2011b,)  מצבים בו  נסיבותב  דוןל   לילד  מאפשרת  המורה  

  מכל  מה על " להלן דוגמה בשיח התהליכי בין המורה לספיר )ו'(: .ולנראה למיידי מעבר ובזמן במרחב מרוחקים

  זה   על   לשמור  רוצה   אני" עונה:  ספיר  "לוותר?  מוכנה   את   מה   ועל   לשמור   רוצה היית   הדחייה  על  לי שסיפרת  מה

  התתשוב  את  ומרחיבה ,אותי" ושמעליבים בקלות  נעלבת  שאני זה על לוותר רוצה  אני מקובלת. אהיה לא שאני

 אהיה  שאם  חושבת  ואני  הרגשתי  שאני  מה  את  ירגישו  אחרים  שילדים  רוצה  לא   אני  כי  "שמירה  לנראה:  מעבר

  אני  כי  ,אותי  מעליבים  שבו  למקום  להגיע  רוצה  לא  אני  כי  וויתור  באחרים.  לפגוע  עלולה  אהיה  אני  גם  מקובלת

 רוצה אני  !ברירה לי אין ?לעשות מה אבל .להחזיר אוהבת לא אני כי אותי שיעליבו רוצה לא אני .בקלות נעלבת

 ."להחזיר ומסוגלת חזקה שאני שיבינו

 )קושי+רגשות(  אותם  חווה  הוא, מעורר שהוא  הרגשות ואת  הקושי את  מזהה  הילד כאשר הראשון, השיח  במעגל 

 בשם.  כינויוב   הקושי  את  ממנו "מרחיק"  הוא כותרת נותן לו   או  בשם   הקושי  את  מכנה   שהוא  לאחר  אחת.  כישות

 )ו'(  לי־שי מו.יע  להתמודדות  תוכנית ולתכנן  השתלטותו דרכיבו וב להתבונן יכול הוא יוצר עצמו שהוא מהמרחק

 כרטיס  שולפת  פעם  כל  ואני  בראש  זיכרון  כרטיסי כמו לי יש"  המחליש":  "החוזק  על  בדברה  זאת  לתאר  מיטיבה

  מה   לי  ואומר  אותי  מדריך  הוא  וליפול,  לשכוח  לי  נותן   שלא   פנימי  זיכרון  משחק  כמו  להתגבר.  לי  שיעזור  אחר

  לגלות   הדרך  את  בעזרתם  וסוללת  עבורםב  מתווכת  המורה  אגודל  בצד  עקב  כך  ."קשה  או  לי  כשעצוב  לעשות

 שבתוכם. האור את
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 " שבתוכי האור" השלישי: השיח מעגל

  לנשלט   הקושי  הפיכת  את   ממחיש   השלישי  השיח   מעגל 

  מדיה.  או  יד  מלאכת  ציור,  כתיבה,ב   מויע  ההתמודדות  ואת

  לפי   .לחברים  ובהמלצות  בתוצר  עצמומייצג את    אחד  כל

  לא   אותי  לעצבן  ינסו  ואם  שקטים  חיים  לי  "שיהיו  כוונות: ה

  נלחמת   אני  מוותרת,  לא  "אני  מטרות:ה  לפי  ;אתעצבן"

  לי   חשוב  כי  עקשנית  שאני  אומר  זה  לי.  קשה  אם  אפילו

  על   להתעלות  תמיד  אדע  "שאני  אמונות:לפי ה  ;להצליח" 

 בשבילי  מצפן  כמו  זה  ]...[  "רגישות  ערכים:פי הול  ;עצמי" 

  מה   לדעת  טוב,  יותר  אחרים  ילדים  להבין  לי  עוזר  זה  ]...[

 ".להתרחק ממי  ולדעת מרגישים הם

יכולה    מויע  ולהתמודד   לנשלט   הקושי  את  להפוך  היכולת 

  תקווה   בה  שיש  חשיבה  ובתרגול   ברכישה  מוסברתלהיות  

  אמונות,  מטרות,  כוונות,אמצעות  ב העצמי  הייצוג ובגיבוש

 ;Denborough, 2012; Epston, 2011)  וערכים  חלומות

White, 2007.)  ,ברגע    רמת הבנה,בכל  בכל גיל ו  התלמיד

סיפוריות  היכולות  ה  ביטוימעבר ל  החופש לספר  יש לוש

גם מייצג 2012; צור ואחרים,  2010)חביב ואחרים,   (, הוא 

א זה המאפשר לו לשאוב  והואת הידע שיש לו על עצמו  

האישי   מהסיפור   ;Denborough, 2012)כוחות 

McAdams & Maclean, 2013; Wingard & Lester, 2001).   

עצמהיילי  ־שי חוזק  אנרגיה  כחטיפי  מעוצבים  כרטיסים  בהכינה  צגה את    ה כתב  מהם  כל אחדבו  ,המסמלים 

   המלצה:

  עזר   זה  לי  עוזר,  זה  כי  מרגישה  את   מה  עליו  סומך  שאתה  קרוב  למישהו  לספר  לשתף,   ראשית

 ולהוריד  כשצריך  חזק  להיות  שנית,   לבד.  שמצאתי  פתרונות  וגם  כוחות  לי  ונתן  אותך  לשתף

  כשלא   עצובה  להיות   לא  —  חיובי  לחשוב  שלישית,  .שלך  בחוזק  לשלוט  לפעמים,   החוזק  את

  בחוזק  שולטת   לא  את  לפעמים   אם   גם  שוב   לנסות  ,להתייאש  ולא  לוותר  לא  לך,  מצליח

 .ורגועה סבלנית להיות שוב, לנסות  אז  המחליש

 תקווה.  וגם בעצמה אמונה  גם  ממחישה לי־שי העצמי בייצוג

)  שיש  חשיבה תקווה  במודעות  מאופיינת    (helpful thinkingבה 

מטרות בגיוס מאמצים להתגבר על קשיים ולהשיג    למשאבים אישיים,

(Davidson et al., 2012חשיבה א  (.  מתפתחת  מעגלי  וכזו  בכל  מנם 

  היא מאפשרת  שיחה המסכמתתוצר של האולם בו , מורה–השיח תלמיד

  : (')ד  אורית  של  נשמע בקולה  זה  כך  .החוצה   שבפנים   האור  את  להוציא

  כך   לשם   ",שבי  היופי  על   לשמור  רוצה  אני  הכעס.  על   לוותר  מוכנה  אני"

  טוב.  משהו כתוב יהיה קלף כל על" ומסבירה: קלפים משחק יוצרת היא

 המילה   איך  הסבר  יהיה  השני  ומהצד  טובה  מילה  כמו

  תהיה   כשהערכה  הקלף.  את   שמרים   למי  תעזור  הזו

  קלף,   ירים  אחד   כל   בבוקר,  יום  שכל   אפשר  אז   מוכנה,

 " .היום לכל בשבילו  משהו יהיה וזה בו כתוב מה יקרא

  כתוב   היה  כולם  הערכה  קלפי  את  המסכם  הקלף   על

  כתוב:   היה   האחר  מצידוו  ",שבתוכי  האור"  אחד:  מצד 

  עוצמה   של  אור  ומיוחד  יחיד  קטן  אור  יש  אחד   כל   "בתוך

 " .מדהימה יכולת  של אור וחוכמה
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 סיכום
בעל  ל  המורה  של  תפקידו  את  ההופך  והכלה   הקשבה  של  ייחודי  מפגש  ממחישה  בהוראה  'ושיח  סיפור'  פעילות 

  המסקנה   .הספר  בבית   יחסים  ובמערכות  בלימודים  בהתמודדותם  כתומך  וגם  ולתלמידי  כמסייע  גם  משמעות

  תיוג  כברכמה מהם יש  של אף  עצמם  את לייצג  התלמידים  של ליכולתם  נוגעת  מהממצאים, שעלתה  הראשונה

 שבה  הבהירות  זאתבכל    אך  אחד  בקנה  עולים  אינם  עצמם  את  התלמידים  ותפיסת   התיוג  לעיתים  במערכת.

  לפני   החינוך:  במערכת  הדעת  את  עליה  לתת  שכדאי  סוגיה  מעוררת  קשייהם,  ואת  עצמם  את  רואים  הילדים

   צרכיהם. את  ולבטא קולם את להשמיע  לילדים הראוי  המקום את לתת התיוג,

 ומשאבים   זמן  לו  ולתת  הראשון  בקו  המורה  הצבתמתוך    הילד  של  האישי  לסיפור  מקום   לתת  היא  מסקנה עוד  

  אלו   משאבים  העשרת   ספר.  בבית   ותלמיד   מורה  לכל   ונגישים   זמינים  משאבים  שני   אלו  לסיפור.  להקשיב

  של   מגוון  להכיל  כדי  בידו  יסייעו  ושאילתן   שאלות  ניסוח  כפולה,   הקשבה   ושיח':  'סיפור  פרקטיקות  באמצעות 

  הניתנת  ת יכול ה  .אחרת  במסגרת  השמה  או  שילוב  לאבחון,  שיופנו  לפני  הרבה  ,קולם  את  להנכיחו   תלמידים

 קשיים  עם  מנםוא  ,צעירים  אדם  כבני  עצמם  את  לייצג  להם  מאפשרת  ושיח'  'סיפור  בפעילות  לתלמידים

 והיא  חדשה  איננה   שעלתה  השלישית  המסקנה  מם.יע  להתמודד   ותעצומות  יכולות  עם  גם  אך  ורגישויות,

  במתודות   השימוש  לדוגמה,  למפגש  להיות  שיכולה  ולתרומה  לשטח  האקדמיה  בין  למפגש  שיש  החשיבות

   ומדידה. הערכה  למידה,  של למטרות ההוראה בעבודת  קריותמח

צד  מ  חינוכית   פעילות  וכיישוםצד אחד  מ  ומחקר  כלמידה  המיוחד  מאופיו  שנובעות  מגבלות   כמה   זה   למחקר

 סיפור '  פעילות  את  לקיים  כדי  שנדרש  והמחקרי  יהאדמיניסטרטיב  מהמערך  נובעת   הראשונה  המגבלה  .אחר

  לכל   לפחות  שעות  בארבע  צורך  יש  .רב  זמן  זו  לפעילות  נחוץ  הילדים  עם  יחותלש  אישורים  קבלתלבד  מ  .'שיח

 שיחות  לקיום  הדרוש  הזמן  את  למורה  אין  רבות  פעמים  בעוד  הפעילות   של  הפוטנציאל  את  למצות  כדי  תלמיד

  גם   ללמוד   הכשרה  למורות  נדרשת  מחקרית,  מבחינה  .במערכת  לו  שקבועות  לאלו   אף   ,תלמידים  עם  פרטניות

  , ושיחה  שיחה  כל   לתמלל  שנדרש  הזמן  וניתוחם.  הנתונים  לאיסוף  השיטות  את  וגם  הפעילות  של   התאוריה  את

  בקנה   הולע   תמיד  שלא  התארגנות   הילדים.  עם  ופגישה  פגישה  כל  לפני  להתכונן  כדי  צמודה   בהדרכה  הצורך

  במערכת   קבועה   שאינה  בפעילות  להשקיע  המוריםמ  שנדרש  הזמן  ועם  הספר  בבית  היומיום  שגרת   עם  אחד

 .עבודה בשעות מתוגמלת שאינה או שלהם

  הבמה   במרכז   המורה  להעמדת  שיש  החשיבות  היא  החינוך  במערכת  המדיניות  לקובעי  הפעילות  ותמשמע

ב  כדמות יה  לע  נוספת  ותומך.  מסייע  מכיל,  כמקשיב,  גם  אלא  ידע  כמעביר  רק  לא  תלמידיו.  עבורחשובה 

 ובראשונה  בראש  תלמידיו  בקרב  קשיים  וזיהוי  באיתור  המורה  של  ותיהוהמ  המרכזי  תפקידו   בהדגשת   החשיבות

 .מקצוע  לאנשי  ההפניותו  האבחונים  צמצוםב ביטוי  לידי  לבוא  יכולות  ותאחר  ותתוצא  כמורה.  מיומנויותיו  בעזרת

 חסכו יי  ,הבעיה  או  הקושי  למקור  באשר  מעמיק  בירורברר  ל  יוכל   הוא  באמצעותוש  הוראתי  כלי  למורה  יינתן  אם

  כמפתח   בהוראה  ושיח'  'סיפור  פעילות   שילובב  היא   למורים  הפעילות  ות משמע  .ועלויות  זמן  משאבי  למערכת 

מסוימים   בגילים  תלמידים  בקרב  המשך  מחקריב  ושיח'  'סיפור  הפעלת  תלמידים.  עם  אישי  קשר  וטיפוח  צירהלי

  כיצד   יותר  וברורה  רחבה  תמונה  ולקבל  הפעילות  של  היעילות  מידת  את  לבחון  אפשרת  מגוונים  צרכים  ועם

  למורים   מאפשרת   זו  בפעילות  ההשתתפות   .המערכת  רכיוולצ  התלמידים   רכיולצ  ,המורים  רכיולצ  הלהתאימ

  להכשיר  השני  ובשלב  למורים  הראשון  בשלב  להעבירה  אפשר  תהליך.  לחולל  להם  מאפשרת  גם  אך  תהליך  לעבור

  , הספר  לבית  משאביםעוד    הקצאת   משמעותה   הפעילות   הטמעת   אם  גם  זו.  פעילות  להעביר   מדריכים  מורים

  יכולה   זו  פעילות  עדיין  ,תלמידים  עם  ולשוחח  להקשיב  במערכת  קבועות  שעות  קצאתוה  מורים  השתלמויות  כגון

 .הארוך לטווח משאבים לחסוך

במיוחד   ופותחה  למורים  מוקדשת  ושיח  סיפור  ביכולותיהם,  ב פעילות  להשתמש  להם  לאפשר  כדי  עבורם 

ידיהם מתוך אמונה   ותי במעשה החינוכי. הפעילות הועברה להם ויושמה עלהברגישותם ובמיקומם הייחודי והמ 

את יכולת המספר לעזור לעצמו ולפתוח   ואיר את חוכמת הסיפור האישי האוצר ביהוראה בעבודת הכי שילובה 

 .יצאו ממנה נשכרים —  מורים ותלמידים —  שכולם כדימרחב קבלה, הכלה וקרבה,  
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