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עמדות : במוסדות אקדמייםמורי מורים  שלמוזיקלי בתכנית ההוראה הרפרטואר ה

 ויישום

 

מרזל וציפי זלקוביץ'לאה   
 

 
 מבוא .1

 הטרוגנית בפרט.הגלובלי בכלל ובחברה הישראלית הת תרבותית היא סוגיה חשובה בעולם החינוך בעידן שונּו

שתקפת מהיא ש מוכ ,ת התרבותיתשונּובנוגע לבוחן את העמדות של מורי מורים למוזיקה זה  מחקר

 שעולה מוכ ,הם משלבים בתכנית ההוראה שלהם, כמו גם את יישום הרפרטואר בפועלשברפרטואר המוזיקלי 

תפיסות, עמדות ואמונות של  ,לפי ספרות המחקר (.2012) . המחקר נערך בשנת הלימודים תשע"במדבריהם

שינוי בקרב מחנכים גורמים המניעים את פעילות הלימוד בכיתה ומשפיעים על תהליכי מהמחנכים הן 

(Richardson, 1994חוויות חיים רבות ושונות תורמות להתהוות אמונות חזקות ומתמידות לזמן .) ובאות  רב

  .(Richardson, 1996) לידי ביטוי בהוראה

בארץ ובעולם נמצא בשנים האחרונות בחזית השיח האקדמי,  תרבותיותה-התרבות ורב נושא

טומן בתוכו הערכה חיובית והכרה בכל תרבות  תרבותיות'-(. המונח 'רב2000החברתי והחינוכי )ברלב, 

-חינוך רב (.Banks and Banks, 1995; Watson, 2000ותרבות ואמונה בשוויון הזדמנויות וזכויות )

( מדגיש את חשיבות שינוי 1999. עירם )מצריכים שינויי עמדות וגישותומוזיקלי בפרט  תרבותי בכלל

( ופיתוח כישורים Multiculturalismתרבותיות' )-ל'רב (Monoculturalismתיות' )תרבו-עמדות מ'חדה

 ,אמתי אצל מורים קשה מאוד להשגה ששינוי סבור (Fullan, 2001פולאן ). תרבותית-לחיים בחברה רב

שמורי מורים למוזיקה אשר יש להניח  בתפיסות ובתפקוד ההתנהגותי שלהם. ערב שינוייםמשום שהוא מ  

וגיבשו את דרכם המקצועית על התרבות המערבית יתקשו לשנות תפיסות המעודדות שילוב חינוך  התחנכו

 לתרבויות אחרות.

העשייה החינוכית אינה מנותקת מהחברה שבה היא מתקיימת. היא משקפת את יחסי הכוחות  

גמה זו באה מ (.2003ונבנית בתבנית ערכיו של הממסד השולט בחברה )פסטרנק,  ,הפוליטיים והחברתיים
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 ,הממליץ בין השאר לנקוט מדיניות פעולה ,(1991לידי ביטוי בארץ בפרסום דו"ח ועדת שנהר )עם ועולם, 

שתהפוך את תרבות עם ישראל ותולדותיו למרכיב בעל משמעות חיובית בבניית זהותו העצמית של התלמיד 

להדגיש גם את הזיקות מבקש  מחקר זה ,עם זאת .שקיימת בתרבות היהודיתהחילוני ברוח פלורליסטית 

בכיפה ההגמוניה  ין שולטתיבישראל של שנות האלפיים עדש אומרים( 2005יונה ושנהב ) .לתרבויות העולם

  .התרבותית המערבית

  תספרוסקירת  .2

 שונות תרבותית בחברה הישראלית 2.1

המגדירה מציאות  ,תרבותיות שתי משמעויות שונות: משמעות אמפירית-מושג רבלסבור ש( 2008סמוחה )

לאידאולוגיה המכירה ותומכת בקיומן של תרבויות שונות  נוגעתה ,ומשמעות נורמטיבית ,של ריבוי תרבויות

שוני המגוון של בשל ההחברה הישראלית היא חברה הטרוגנית מבחינה חברתית ותרבותית בחברה אחת. 

בשנים שלפני קום המדינה ובראשית (. 1993קבוצות המוצא שהגיעו אליה בגלי העלייה השונים )אייזנשטדט, 

שנותיה עוצבה זהות משותפת לקבוצות השונות בחברה הישראלית במטרה ליצור חברה ומדינה מלוכדת לעם 

ששללה את הגלות  ,(. מנהיגי המדינה התוו מדיניות מכוונת של קיבוץ גלויות1998היהודי )מאוטנר ואחרים, 

(. מדיניות זו, 1997מדיניות "כור ההיתוך" )מכמן,  –ות השונות וחתרה לביטול השוני התרבותי בין הקבוצ

שהושפעה מתרבות אירופה וראתה בה מופת שיש לאמצו בחברה היהודית העתידה לקום, יצרה וביססה את 

 (.1982שליטת ההגמוניה המערבית )אלמוג, 

זיקה בארץ, על שלמדיניות 'כור ההיתוך' הייתה השפעה על דור העתיד של מאזיני המואפוא יוצא 

מדיניות מפאת דור העתיד של המחנכים למוזיקה בארץ ועל מעצבי המדיניות המוזיקלית במערכת הממסדית. 

זו עם העדר דגם מזרחי קודם ללימודי מוזיקה בבתי הספר ומספר עודף של מורים למוזיקה מערביים בשנים 

סורות המוזיקליות השורשיות והייחודיות המ ו, כנראה,נטשנהראשונות ליישומו של החינוך המוזיקלי בארץ 

בשנות עצמאות  כמעט לא נבנו מטעם הממסד ומסיבות אל(. 1996לטובת ה'חדש' וה'ישראלי' )שילוח, 

  (.2007המדינה תכניות לימודים המבוססות על הרפרטואר המוזיקלי האותנטי של קהילות ישראל )מרזל, 
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עבר מחברה בעלת הליכים הטומנים בחובם מ  בעשורים האחרונים מתפתחים בחברה הישראלית ת

ה יותר, ונפתחות אפשרויות לדגמים חברתיים ותרבותיים דגם הגמוני והומוגני למדי לחברה הטרוגנית הרב  

תרבותיות בישראל נמצא כיום בעיצומו, אך -(. השיח הציבורי והחינוכי בנושא רב1996שונים )אייזנשטט, 

וכי תכניות הליבה  ,ין שלטת בכיפה ההגמוניה המערביתיים עדלפיכי בישראל של שנות הא סבוריםיש ה

כך נמשכים האפליה והדיכוי של  בשלבמישרין או בעקיפין. במגמה זו במערכת החינוך ממשיכות לתמוך 

מערכת  ,(2001(. לטענת אבו עסבה )2005 ,מסורות תרבותיות אחרות, בעיקר מארצות המזרח )יונה ושנהב

תרבותית הוא -ים כספיים ואנושיים בלמידה שטחית של השונות, ויישום המדיניות הרבהחינוך משקיעה משאב

תרבותיות בחברה הישראלית באה לידי ביטוי -מעמדה של הרב ,(2008סמוחה )לדברי  "קוסמטי בלבד".

ה "בריבוי תרבויות, בריבוי תרבויות משנה ובריבוי של חסמים והתנגדויות במישור האידיאולוגי למעבר לחבר

 .(221 ')ע "רב תרבותית בהיקף ניכר

 משקף שונות תרבותיתכ חינוך מוזיקלי 2.2

חלק בלתי נפרד מהחינוך הכללי. מספר המחקרים העוסקים בנושא זה הולך  אתרבותי הו-חינוך מוזיקלי רב

להשיג   אפשרעל החשיבות ועל הרווחים החינוכיים, החברתיים והאמנותיים ש וריםוגדל. רובם ככולם מ

( Seeger,1996סיגר ) (.Figgers, 2003למידת סגנונות מוזיקליים מגוונים מתרבויות שונות בעולם )מ

מחשיבים את החשיפה למגוון מסורות מוזיקליות מרכז לחינוך המוזיקלי כיום.  (Gardner, 2000וגארדנר )

קה השאובים ממסורות , תלמידים המגיעים למערכת החינוך מתרבויות שונות מביאים אתם סוגי מוזידבריהםל

תרבותיות עשירות של בית ההורים והקהילות האתניות שלהם. רבים סבורים כי מערכת החינוך חייבת לזמן 

; Elliott, 1995תרבותי הזה )-לתלמידים חוויה לימודית שהיא בבואה מיקרוקוסמית של המגוון הרב

Swanwick, 1999; Johnson, 2004 ;Campbell and Scott-Kassner, 1995 שהאן ואחרים(. לדעת-

הספר קיימים כדי להעביר לילדים את המורשת של החברה  בתי ,(Shehan-Campbell, 2003קאמפבל )

חשוב. העברת המורשת לדור העתיד שהיא רואה בה ו ,החברה יכהמערשהידע התרבותי את בה הם חיים וש  

 חיונית להמשכיות קיומה של חברה נאורה. 
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( היא 2011) בארץ במוזיקה של משרד החינוך החדשה תכנית הלימודים אחת מהנחות היסוד של

 ביטאו האנושית ההיסטוריה בכל. ועולמיות מקומיות – ומסורות תרבויות של מגוון פסיפס משקפת שהמוזיקה

" ועכשיו כאן" גם וכך הרחב בעולם כך ,תרבותם ושל של זמנם שונים היבטים מוזיקליים וסוגות סגנונות

הרפרטואר המוזיקלי המשולב בהוראה צריך להתבסס על ההיבטים הבאים:   לאור זאת. שראלי במדינת

התרבות  –הלאומי  התרבות שהיחיד משתייך אליה; ההיבט –האישי, הלאומי והאוניברסאלי: ההיבט האישי 

; 2003תרבויות של מדינות אחרות )אלחאג',  –של כל הקבוצות בחברה הישראלית; וההיבט האוניברסלי 

(. חשוב ביותר שהטמעת תכנית הלימודים במוזיקה תכלול עיקרון של התמקדות בטיפוח הזהות 2000רפל, 

-McGeeמוזיקה השורשית שלהם )ההאישית של הלומדים בדרך של יצירת קשר לזהותם האישית באמצעות 

Banks, 2000 החינוך (. יישום ההוראה ייבנה על מקורות התרבות שהתלמידים מביאים אתם למערכת

(Nieman, Zeicher and Hobbel, 2002; Johnson, 2004 בניית מעגל מוזיקלי לאומי תרבותי משותף .)

בין הקבוצות השונות בחברה הישראלית תאפשר למערכת החינוך להדגיש את השֹונּות, לאפשר לקולות 'שהיו 

די בין הקבוצות )אלחאג', ועם זאת לטפח גישה שוויונית וצודקת תוך כבוד הד ,מושתקים בעבר' להישמע

2003 .) 

  בהוראהעמדות  2.3

תפיסות, עמדות ואמונות של מחנכים הן הגורמים המניעים את פעילות הלימוד בכיתה ומשפיעים על תהליכי 

'עמדה' כוללת שהנחה הבקרב הפסיכולוגים החברתיים מקובלת (. Richardson, 1998שינוי בקרב מחנכים )

העמדות  ,של נוימאר טענתה. ל(1996)נוימאר,  התנהגותיורגשי  ,קוגניטיבי 1:, ואלו הםשלושה מרכיבים

ותפקידן לסייע לנו בשמירת דימוי  ,מתגבשות בדרכים שונות במהלך חיינו באמצעות למידה או התנסות ישירה

אך פסיכולוגי,  ארגוןהעמדות והאמונות מאורגנות אצל האדם שמאמין  Rokeach, 1968)רוקח ) עצמי חיובי.

. אחד הגורמים אותן ולכן קשה יותר לשנות ,לא בהכרח לוגי, וכי כמה מהן מרכזיות יותר מהאחרות

הוא תהליך התגבשות הזהות החברתית  יואמונותעל ו יועמדותעל , יו של האדםהמשפיעים על תפיסות

 . (1984בה הוא חי )איכילוב, ש  החברה והתרבות  במכלולוהמקצועית שלו, שבסופו הוא משתלב 

                                                           
 .(55, ע' 1996)נוימאר,  Affect, Behavior, Cognition, שהם ראשי התיבות של ABC Model of Attitudeמודל המכונה 1 
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 ,דעותיו של הפרטאת הכוללת את אמונותיו ו ,הזהות האישיתש סבור( 1999בשארה )ואילו   

מופצים על ידי סוכני  ומתגבשת תוך כדי חשיפתו לתכנים ולמסרים שנמצאים בסביבתו התרבותית. תכנים אל

תקשורת. לם האמצעי וכמו הורים, מורים, חברים  ,רבות )אקולטורציה( שונים)סוציאליזציה( ות   ברותח  

עצמו, ל בנוגערבות תהליך ההבניה של ערכים, אמונות, ידע וזיקות רגשיות של האדם ( מגדיר את הת  2002)

זה הוא מפנים בהדרגה את העקרונות ואת הערכים של העולם. בתהליך ל ובנוגעבה הוא חי ש  חברה בנוגע ל

לבחור בערכים  כדיות הרווחות בחברתו הנורמאת התרבות. באמצעות אלה הוא עתיד לבחון את ההתנהגויות ו

ות התואמים את השקפותיו, את אמונותיו, את מצפונו, את חושו האסתטי ועוד, שמקור כולם בחברה, בתרב

 .ובחינוך שממקורותיהם ינק

  חינוך מוזיקלי רב תרבותיל באשרעמדות של מורים למוזיקה  2.4

תרבותיות' -ביותר הן שינוי עמדות מ'חד ( מדגיש ששתיים ממשימות החינוך החשובות1999עירם )

(Monoculturalismל'רב )-( 'תרבותיותMulticulturalismופיתוח כישורים לחיים בחברה רב )- .תרבותית

פני המחנך אתגרים עיוניים ומעשיים. הוא חייב לגלות פתיחות לגוניות תרבותיים מציבים -ריבוי ורב ,ולדעת

תרבותי הוא -ים ורחוקים מהשקפת עולמו וידיעותיו. הבסיס לחינוך רבכלפי ביטויים תרבותיים שלעתים זר

מורים, הטיה תרבותית  שלשוויון הזדמנויות חינוכיות, אשר במקרים רבים נמנע מטעמים של עמדות גזעניות 

 של תכניות לימודים, הכשרת מורים בלתי מתאימה, טעם מוזיקלי והעדפה אישית של המורים. 

יקה בעולם זיקלי ולעמדות ולגישות של מורים למוזלחינוך המו נגעוב (, ,1995Elliott) אליוט 

יקלי, מורים רבים זשהן פלורליסטיות מן ההיבט המו אף על פישבארצות מערביות רבות,  אומרהמערבי, 

יקה במערכות החינוך בארצות זיקה, במודע או שלא במודע, נוקטים גישה הפוכה. תכניות רבות למוזלמו

יקה מהתקופה זמו הת מגבילות את התלמידים להתמחות בסגנון מערבי אחד או שניים בלבד )לדוגמאלה נראוה

יקליות של התלמידים ואת זיקה מחמיצים בכך את פיתוח המוזהקלסית או תקופת הבארוק(. המורים למו

-רב על שיהיה קשה מאוד לעצב תכנית לימודים ורהמ (Roos, 1990) רוס ההתפתחות ההומניסטית שלהם.

הבנתם והכרתם בחשיבות הנושא ילקו בחסר. עליהם  ,יקהזיקה אם הידע של המורים למוזתרבותית במו
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הקניית השכלה אפקטיבית, מקצועית  באמצעותלהיות בעלי ידע פילוסופי ותאורטי רחב ככל האפשר 

 .תרבותיות איכותיות-ואקדמית, המסופקת על ידי מעצבי תכניות לימודים רב

ה  יספר תיכוניים באנגלי יקה בבתיזבדקה שינויי עמדות אצל מחנכים למו( Green, 2001) גרין

תרבותיות במדינה. היא קובעת -מערכת החינוך האנגלית על הטמעת תכניות רבהמליצה לאחר שמספר שנים 

. לתכניות 21-בראשית המאה היקלי במערכות החינוך בארצות רבות בעולם שינה את פניו זהרפרטואר המוש

עממיים,  אחרים,יקליים זיקה קלסית מערבית חדרו סגנונות מוזבעיקר על מו לפניםודים שהתבססו הלימ

 מסורתיים ופופולריים מכל העולם ומוזיקת ג'ז. 

יקה שאינה זלהוראת מו אשריקה בזהברית בדקו עמדות של מורים למו חוקרים בארצות כמה

חוסר  היישום בשטח, או נכון יותר לומר ביןושא לומצאו פערים בין הגישה והעמדות החיוביות לנ ,מערבית

רוב המורים האמינו שחינוך  (.Damm, 2000; Robinson, 1996) תרבותי-ישום של מגוון מוזיקלי רבהי

תרבותי חיוני לכל הסטודנטים בלי להתחשב במוצא שלהם, אך חשפו חוסר עקביות בהגדרת -מוזיקלי רב

הסיבה  ,(Young, 1996יאנג ) לדעת א ובהצבת המטרות שלהם.תרבותיות, בגישה שלהם לנוש-המושג רב

ולכן העמדות שלהם אינן מתורגמות למדיניות,  ,זהההמרכזית לכך היא שרוב המורים לא הוכשרו בנושא 

לא רק להעסיק שואחרים ממליצים למערכת החינוך  ומחקרים אללתכנון תכנית לימודים ולפרקטיקה עקבית. 

, תמיכה, ליווי וחומרי ממושך אלא גם לספק למורים בשטח הדרכה לזמן ,תיתתרבו-מורים עם הכנה רב

   הוראה.

 שאלות המחקר שנגזרו מתוך סקירת הספרות: להלן 

 ?הן העמדות של מורי המורים לגבי רפרטואר מוזיקלי רב תרבותיה מ .1

 ?הגורמים המשפיעים על בחירת רפרטואר מוזיקלי בהוראהמה הם  .2

 ?)המצב הקיים בפועל( בהוראה ר המוזיקלימהו מקומו של הרפרטוא .3

 

 מתודולוגיה  3 .3

 גישת המחקר  3.1
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'חינוך מוסיקלי בגיל הרך בחברה הרב תרבותית  –משך למחקר לשם קבלת תואר דוקטור ה   אהו זההמחקר ה

בבדיקת עמדות של מורי  עוסקו (,2007)מרזל, של מדינת ישראל : תפיסות, עמדות ואמונות של מחנכות' 

מחקר זה מתבסס  תרבותי בהוראה.-שילוב רפרטואר מוזיקלי רבל בנוגעלמוזיקה במוסדות אקדמאיים  מורים

מחנכים בגלל אופיו הנרטיבי  על הפרדיגמה האיכותנית המתאימה לנושאים כמו חשיבה, ידע, עמדות ואמונות

פיינת ביחס הוליסטי האיכותנית מתא גישהה (.Bruner, 1996ההוראה )של ידע המחנך ובגלל מורכבות תהליך 

החוקרים שואפים להבין. קיים קשר בין מרכיבי התופעה הנחקרת הקשורים זה בזה. גישה זו שלתופעות 

החוקר . י שעולות מתשובותיהם של המשתתפיםמאפשרת ניתוח פרשני ודיון סביב הדעות השונות כפ

בניית המציאות של האירועים האיכותני מכיר בייחודיות של כל אחד מהנחקרים ובתפקיד של ההקשרים בה

  (.2003הנחקרים )שקדי, 

אוסף של מקרים שלכל  –( Multiple Case Studiesהמחקר נערך במתכונת 'מחקר מרובה מקרים' )

שיש בו חותם ייחודי משלו, אך עם זאת קיים בסיס כללי יותר היוצר מכנה משותף לכלל  ,אחד מהם יש תהליך

חקרי מקרה במחקר החינוכי יכולים לשפוך אור על  ,(Stake,2006)סטייק עת (. לד2001המקרים )יוסיפון, 

ההתנהגות האנושית, ליצור המשגות של התופעות הנחקרות ובעקבות כך גם לקדם את הידע ואת הפרקטיקה 

 הקיימים בחינוך.

 אוכלוסיית המחקר  3.2

שענו על  ,הכשרת מוריםמרצים להוראת המוזיקה מאוניברסיטאות וממכללות ל 35משתתפי המחקר היו 

ומוצא  ,היו ילידי הארץאיש,  27 ,מרבית העונים על השאלון. בעילום שםמובנים למחצה שאלונים מקוונים 

בעלי תואר שלישי. למרביתם ותק  16-ו ,שני הם בעלי תואר 19. אירופה מזרחמאו אירופה מערב הוריהם מ

להכשרת מורים והשאר באוניברסיטאות  מתוכם מלמדים במכללות 27 .שנים בהוראה 10-יותר מ של

בתחום החינוך המוזיקלי: המפקחת בכירים תפקידים  ותבעל רואיינו שתיעל כך, נוסף  ובאקדמיה למוזיקה.

 .המרכזת על החינוך המוזיקלי בארץ וראש תחום המוזיקה במכללה להכשרת מורים במרכז הארץ
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 המחקרכלי  3.3

מטרתו הייתה לבדוק את השונות ר במכללת סמינר הקיבוצים. נבנה בשיתוף יחידת המחק שאלון מקוון

התרבותית המשתקפת ברפרטואר המוזיקלי המשולב בהוראה של מורי המורים. מרכיבי הרפרטואר בשאלון 

: מוזיקה אמנותית מערבית, אמנותית מזרחית, ישראלית, של קהילות ישראל, אלהסווגו על פי הסגנונות ה

מגדולי המומחים לרפרטואר  20-ומוזיקת עולם. חלוקה זו של הרפרטואר נשלחה לעממית עולמית, פופולרית 

יתרונותיו של שאלון מקוון כלל שאלות פתוחות וסגורות. השאלון  כולם.ו את שריאהם המוזיקלי בישראל, ו

ח , גמישות בלו, דיוק בשימור הנתוניםללא מגבלות מרחק הפצה גבוההיכולת יחסית נמוכה, כספית הם עלות 

מורי מורים  חמישההשאלון נשלח לשיפוט ל(. (Kent and Lee, 1999 זמנים מבחינת המראיין והמרואיין

 ותוקן בעקבות הערותיהם. למוזיקה

קבעו שנאיון מסוג זה מכין החוקר שאלות ילמחצה בתחום החינוך המוזיקלי. ברמובנה איון ירה

משך( או להתמקד לעומק לות )שאלות ה  שאעוד לשנות את הסדר שלהן ולהוסיף  אפשרמראש, אם כי 

על השאלות הסגורות נעשה עיבוד סטטיסטי  .התפתחות הריאיון על פי לו בעלות חשיבותבשאלות שנראות 

באמצעות כלי ניתוח סטטיסטיים מובנים בתוך השאלון. על השאלות הפתוחות נעשה ניתוח תוכן באמצעות 

 (. 2003תכנת נרלייזר )שקדי, 

  הליך המחקר 3.4

 מכללות מוסדות להכשרת מורים )מורי מורים למוזיקה ב 100-נשלחו שאלונים דיגיטליים ל 2012 בשנת

ניתוח זה  על בסיס .כמותי ואיכותיניתוח כל השאלונים נותחו  .שאלונים 35מתוכם חזרו  .(ואוניברסיטאות

תנו הסכמתם להשתתף במחקר כל העונים לשאלון נות. מרואיינ שתיהועבר לוהוא  ,מובנה למחצהאיון ינה רנב

ובפרסומו. בעת כתיבת הדו"ח נשמרה האנונימיות של המשתתפים )הם כונו במספרים במקום בשמות(. בדו"ח 

 .המחקרי לא מופיע שום פרט מזהה

 . ממצאים4 .4

ה רפרטואר המוזיקלי המיושם בהוראל באשרשל מורי מורים למוזיקה  מטרת מחקר זה הייתה לבדוק עמדות

 35עליהם ענו בעילום שם ששאלונים  הממצאים הופקו מתוךות ובאוניברסיטאות בישראל. במכלל שלהם
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החינוך  ם למחצה של שתי בעלות תפקידים בכירות בתחוםמובני ראיונות שני ומתוך מורי מורים למוזיקה

 : , ואלו הןמרכזיות עלו שתי קטגוריותוהראיונות  מתוך ניתוח השאלונים המוזיקלי בארץ.

  ;המצב הקיים בפועל –תרבותי בהוראה -פרטואר מוזיקלי רבשילוב ר .1

 .שילוב הרפרטואר המוזיקלי בהוראהבנוגע להמוצהרות של מורי המורים העמדות  .2

 

  המצב הקיים בפועל –ילוב רפרטואר מוזיקלי בהוראה ש 4.1

גורמים לובו משולב ש  לאופן ולרפרטואר המוזיקלי המשולב בהוראת מורי המורים  נוגעתקטגוריה זו 

 המשפיעים על בחירתו.

 סוגי רפרטואר המשולבים בהוראה 4.1.1

משלבים בהוראה מתוך רשימה הם שהרפרטואר  ותסוגזו התבקשו מורי המורים להתייחס לכל אחד משאלה ב

אחת הממצאים מציגים את התייחסותם של מורי המורים לכל  .אנשים 30 זושאלה  ו עלענסך הכול נתונה. 

משלבים מוזיקה מתוכם  20מוזיקה מערבית אמנותית.  תםמשלבים בהוראמשיבים מה 27. דמהסוגות בנפר

משלבים מוזיקה עממית מהמשיבים  13, זמר עברי ושירי ילדים(. תישראלית במגוון סוגות )אמנותית, פופולרי

 מוזיקה מזרחית אמנותית ומוזיקה שורשית של קהילות ישראל.משלבים  מהם 10מהעולם. רק 

 סוגות המוזיקה המשולבות בהוראה: 1מס'  תרשים
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 . רפרטואר מוזיקלי המשולב בהוראה באופן קבוע4.1.2

דיווחו על שרפרטואר  13מלמדים רפרטואר קבוע. מורי מורים  20-שמתוך התשובות בשאלון עולה 

 משתנה.המוזיקלי המשולב בהוראה שלהם 

 

 : אחוז המלמדים רפרטואר מוזיקלי קבוע2תרשים מס' 

 

 

 1"גוונים" הלדוגמ ,רפרטוארית מובנית משלבים בהוראה תכנית לימודים ממורי המורים עשרה

לזהות בהן ציר  אי אפשרו ,מוסדות שוניםמחברות שונות, מהתכניות מקורן ממחברים,  2."צלילונים"ו

 מארגן. 

 רמים המשפיעים על בחירת רפרטואר מוזיקלי בהוראהגו 4.1.3

עונות השנה, מיומנויות , םחגי: ווחו שנושאי הקורסידאיש,  29 ,שאלה זו. רוב העוניםעל  וענאנשים  30

דווחו שההעדפות המוזיקליות  25 הם גורם משפיע על בחירת הרפרטואר.ונושאים אחרים,  מוזיקליות

מבנה אמרו שהמהמשיבים  12האישיות והידע האישי שלהם גם הם משפיעים על בחירת הרפרטואר. 

 כתבו מהמשיבים שהשלו משפיע על בחירתם. רקהם מלמדים שהסטודנטים קבוצת הדמוגרפי של 

גורמים משפיעים בבחירת הם או הנחיות משרד החינוך  בו מלמדים שהםהנחיות המוסד שבתשובותיהם 

 הרפרטואר המוזיקלי.

 הגורמים המשפיעים על בחירת הרפרטואר: 1טבלה מספר 

 תרשים משתתפים באחוזים הגורמים המשפיעים

                                                           
 (.1999אילן )-יסודי ואוניברסיטת בר-מוזיקה וסיפורת של עדות ישראל לגיל הרך, בהוצאת האגף לחינוך קדם 1

 .(2006) אילן-ינטגרציה חברתית, אוניברסיטת ברבהוצאת המכון לא ,תכנית לימודים מוזיקלית לגיל הרך 2
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  נושאי הקורס

 המבנה הדמוגרפי של כיתת הסטודנטים

 הידע שלך

 ההעדפות המוזיקליות שלך

 בו אתה מלמדשהנחיות המוסד 

 הנחיות משרד החינוך

 אחר

 
 

94% 

39% 

84% 

81% 

10% 

10% 

3% 
 

29 

12 

26 

25 

3 

3 

1 
  

 

  

  

 שילוב הרפרטואר המוזיקלי בהוראההעמדות המוצהרות של מורי המורים לגבי  4.2 

 ושאינה איכותית מוזיקה איכותיתל באשרנים יטריווקרעמדות  4.2.1

מהי בעיניהם מוזיקה איכותית ומהי מוזיקה  ותבקטגוריה זו מוצגות תשובותיהם של מורי המורים לשאל

 על פיהם נקבעת איכות המוזיקה.שלקריטריונים גם  נגעושאינה איכותית. התשובות 

: קלסית, ג'ז, תסוגות מתחום המוזיקה המערבירים קה איכותית מנו רוב מורי המומוזיבתור  :סוגות מוזיקליות

(... מוזיקה קלאסית מערבית 35מוזיקה קלסית, קלסית קלה, מוזיקה עממית... )[1H](... 2)פופולרית ועממית: 

 ..זו דוגמה למוזיקה איכותית. –בשיא ברמה גבוהה וצריך השכלה ולמידה כדי להבין אותה 

דעתם של מורי המורים: מוזיקה שיש בה רבדים פי ל ,ת המוזיקההגדרות רבות למורכבומורכבות המוזיקה: 

 :כנות אמנותיתותזמור, טקסט, התאמה של ביצוע לתוכן, לכידות אמנותית  ,של מלודיה, הרמוניה, מרקם

(... 17(... מוזיקה המושתתת על תחכום הפרמטרים המוזיקליים, ושיש בה רבדים אינטלקטואליים נהירים... )20)

(... טקסט בעל משמעות 24ה אמנותית באחד או יותר פרמטרים : מלודיה, הרמוניה, מרקם, תזמור, )יש בה אמיר

(..., כנות מקצועית 30, עיבוד וביצוע איכותי של שירה ושל כלי נגינה,.. )טושפה גבוהה, חיבור בין הלחן לטקס

 ...ואישית של המלחין

היצירה המוזיקלית  צאים עולים ביטויים כגוןמהממ מוזיקה המעוררת התייחסויות שונות אצל המאזין:

(... מוזיקה המעוררת 5. )מזמינה פרשנות, מסקרנת, מעוררת עניין, מרגשת, מזמינה להאזנה נוספת, מאתגרת
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(... 3(... שקושרת בין רוח ונשמה... )7עניין, ניתן להאזין לה פעמים רבות ולמצוא בה רבדים נוספים... )

 ה בכל רמה שהיא... מעוררת התפעמות ו/או הנא

 וחה עמד במבחן הזמן...(... מוזיקה מסורתית שּכ11)מוזיקה שעומדת במבחן הזמן: 

מהממצאים עולות הגדרות מגוונות מוזיקה המחייבת מקצועיות )פרופסיונליות( מבחינת הכתיבה והביצוע: 

י מקצוענים, וכלה בביצוע למונח 'מקצועיות' החל מהיכולת לכתוב מוזיקה מלוטשת, אותנטית, שנוצרת על יד

י מוזיקה איכותית חייבת להיות מדויקת ומלוטשת )גם מבחינת הביצוע(, י(... בעינ32): גבוההאמנותי עם יכולת 

 (... חשוב שהמוזיקה תופק על ידי מוזיקאים מלומדים מקצועיים ... 6) "נוגעת", אותנטית...

פרופסיונליות נרכשת  ,לדעת מורי המורים :יןהמאזשל המבצע ושל מוזיקה מחייבת השכלה של המלחין, 

(... מוזיקה קלאסית מערבית בשיא ברמה גבוהה וצריך השכלה ולמידה כדי 35) על ידי רכישת השכלה רחבה:

 להבין אותה ...

למוזיקה המרואיינים קריטריונים קצת מהציגו בצד הצגת קריטריונים המגדירים מוזיקה איכותית 

מוזיקה שממהרת למצוא חן לפי  ,כל מה שהפוך להגדרה הקודמת ...(11) :כך זאת וטאיוב ,שאינה איכותית

ע"י מבצע חסר יכולת  דפוסים כוחניים של הרגע, משרתת ציפיות ולא מפתחת הקשבה, מולחנת גרוע או מבוצעת

כבת, היו שהגדירו זאת מוזיקה צעקנית, מסחרית, שטחית, פשטנית, לא מור ...או חסר כנות או חסר יצירתיות

 (3(... שירה צעקנית, סאונד מרעיש בדיסקים... )2) :לא מקצועית, טקסט רדוד מסונטזת, חסרת המצאה,

...איכות ההקלטה ברמה נמוכה...  (12...אין בה המצאה / הלחנה... ) (10. )."פופית", ממוסחרת., ...מסונטזת, דלה

  זיקה שלא מזמינה פרשנות..." מו,"כוונת המשורר אין ,רבדים מעניינים ללא ... טקסט (15)

: מתוך ממצאים אלו קיימת הבחנה ברורה בין הגדרת מוזיקה איכותית למוזיקה שאינה כזאת. סיכום

מתייחסים אף לסוגות של  מקצתםלאיכות המוזיקה, לאיכות הטקסט ולאופן הביצוע.  המורים מתייחסים מורי

 בה נוצרה.ש  המוזיקה, כלומר לתרבות 

  והנימוקים לשילוב החשוב לשלב בהוראשקליות סוגות מוזי 4.2.2

בדקה את הסוגות שלדעת מורי המורים חשוב לשלב בהוראה על פי רשימה נתונה מראש. על שאלה זו שאלה 

חשוב לשלב בהוראה מוזיקה מערבית שמורי מורים. מן התשובות עלה שכמעט כולם סברו  33זו ענו 
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, ת, פופולריתלשלב מוזיקה ישראלית במגוון סוגות )אמנותיגם סברו שחשוב מתוך המשיבים  29 אמנותית.

חשוב לשלב בהוראה מגוון סוגות: מוזיקה מזרחית אמנותית, מוזיקה  ,מהם 23 זמר עברי ושירי ילדים(. לדעת

שורשית של קהילות ישראל ומוזיקה עממית מהעולם. כמחציתם החשיבו גם מוזיקה פופולרית מהעולם 

 סוגות שחשוב לשלב בהוראה.ומוזיקת עולם עכשווית 

 : סוגות שחשוב לשלב בהוראה 3תרשים מס 

 

היא  שהחשיפה למגוון מוזיקלי סברו מקצתם .מורי המורים העלו נימוקים שונים לבחירת הרפרטואר המוזיקלי

 : מספר, ואלו הן גורם משפיע. לכך מנו סיבות

כרות עם מגוון רחב של ילהיות בעלי ידע וה...על הסטודנטים  (2) כרות וידע לצורך חשיפה לתלמידיהם:יה

(... חשוב ללמד יצירות מופת שעברו את 35סגנונות מוזיקליים, וכך אולי יחשפו את הילדים שיתחנכו אצלם... )

 ויש קונצנזוס עולמי ולאומי על חשיבותן ואיכותן... ,מבחן הזמן

(... סל תרבותי 17ותי ומחשבתי... )(... כך ניתן להקנות פלורליזם תרב18) :הקניית פלורליזם תרבותי

 לוקלי...-אוניברסאלי

(... מוזיקאי היום צריך 30(... בעיני חשיפה לסגנונות מגונים ושונים מעשיר את הסטודנטים... )24)העשרה: 

 יקאליים...זלהכיר מגוון רב של סגנונות מו

 חשיפה מתודית מכוונת .4.2.3

חשיבותן את וקים לחשיפת הסטודנטים לסוגות מוזיקליות שונות וזקו מורי המורים את הנימיח זובקטגוריה  
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 :אלהלשילוב בהוראה מהסיבות ה

(... החשיפה למוזיקה פופולרית היא גדולה בקרב הסטודנטים 3) :מוזיקה פופולרית מיותר לשלב בהוראה

 ... יגיעו לבד –(... לכל השאר 31ולכן לא נחוץ בהוראה להנגיש אותה... ) ,בכל מקרה

 ,ממורי המורים אמנם מודעים שהתלמידים חשופים למוזיקה פופולריתמקצת  :וב לשלב את כל הסוגותחש

 הם אליהש אחרותבין סוגות מוזיקליות לאך חושבים שראוי להביא גם אותה לכיתה כדי ליצור קשר בינה 

רית מהעולם יש (... יש לחשוף את התלמידים לרפרטואר עשיר ומגוון. למוזיקה פופול32)נחשפים בכיתה: 

 להניח שהם נחשפים לבד. אולי כדאי שהם יביאו זאת לשיעור... 

(... עדיף להשמיע לסטודנטים סוגי מוזיקה אשר אינם נחשפים אליהם ללא 5) לחשוף למוזיקה שאינה מוכרת:

 המורה...

ז'נר או (... בעיני חשוב לחשוף את הסטודנטים למוזיקה טובה, לא משנה באיזה 22): על איכות לשמור

 (... כל מוזיקה היא ראויה בתנאי שתעמוד בקריטריונים של איכות במצוין לעיל... 28קטגוריה היא נמצאת... )

( ...חשוב מאוד להרחיב את היריעה לסגנונות שונים, וללמוד את השפה המוזיקלית 22)ללמד שפה מוזיקלית: 

 דרכם...

 ...י באשר למוזיקה שיש להנחיל וללמד יל החינוכי ומהשקפותי נובעות מהרציוני(... בחירות20) רציונל חינוכי:

(... חשוב לגוון את הסגנונות אך חשוב גם ליצור את הרפרטואר המתאים 34) התאמה לאוכלוסיית היעד:

 לאוכלוסיית היעד...

קריטריונים לשילוב ל באשרמורי המורים  של תשקיים מגוון התייחסויומתוך הממצאים עלה סיכום: 

רפרטואר עצמו, באשר לשונות שלהם ההשקפות בההבדלים בעמדות ומקור המוזיקליות בהוראה.  הסוגות

 הסוגות למיניהן והנימוקים המתודיים שלדעתם אמורים להיות בבסיס תכנית הלימודים שלהם.
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 ההוראלהחשיפה למגוון סוגות מוזיקליות תרומת  4.2.4

תרומת לחשיפה למגוון סוגות מוזיקליות ול בנוגעם מה חושבים מורי המורימטרת שאלה זו הייתה לבדוק 

העידו על הכרה בצורך לחשוף את מורי המורים שובות תרוב חשיפה זו להוראה של הסטודנטים בעתיד. 

 :, ואלו הםלכךמספר הסטודנטים למגוון רחב של סוגות מוזיקליות, ומנו גורמים 

  מזרחי... –שפו, כי המדיה מתרכזת בז'נר אחד (... לחשוף אותם לסוגי מוזיקה שלא נח2) הצורך לגוון:

 המטרה לשחרר מהעדפות הנובעות מלחץ סביבתי..... (.11) למנוע לחץ חברתי : 

 חברתי... הנני רואה את הוראת המוזיקה ככלי מעשיר ומשקף( ...6) :לשקף את המצב החברתי

ולחשוף אותם למגוון עשיר של  (...עלינו להרחיב את העולם המוזיקלי שלהם31) להקנות ידע מוזיקלי:

( ...עלי לתת להם כלים כדי להיות מוסיקאים טובים... 9)חומרים מוזיקליים בסגנונות שונים... 

 ...(...להעשיר... לא לשנות! להעשיר31)

(...כן בהחלט. אנו מעצבים את דור העתיד ומשפיעים על 1) :לעצב את הדור הבא מנקודת ראות של מורשת

 ..מורשת.

...עלינו לחשוף אותם למגוון סגנונות, לעודד ביקורתיות ולכוון אותם אל  (16)גישה ביקורתית:  לפתח

(... על הסטודנט להכיר הפרמטרים המבדילים בין 'אמנות גבוהה' 20) ...קריטריונים להערכת איכות מוזיקלית

 ונמוכה.'....

  ראש...ת ואף לשבור מחסומים קיימים מ(...תפקידנו לחשוף את התלמיד למגוון סגנונו17)לעודד פתיחות: 

שמעצם החשיפה למגוון מוזיקלי מתרחשת  אמרומורי המורים קצת מ :להשפיע על העדפות הסטודנטים

מה שאנחנו  (...העדפה משתנה בעקבות חשיפה. על כן15) השפעה על ההעדפות המוזיקליות של הלומדים:

 משמיעים ישפיע על העדפת הסטודנטים...

לסטודנטים, כי לדעתם מטרתם היא  ניכרתשלא ראו בחשיפה למגוון סוגות תרומה מורים  מורי היו  

 :שלהםבאמצעות ההעדפה האישית אבל להשפיע על דור העתיד  אמנם

אנחנו מלמדים בדרך כלל מה שאנחנו מעדיפים ( ... 35) להשפיע על האחר באמצעות ההעדפות של המורה:

  אחרים לאהוב את המוזיקה ולהביא אותה לילדים באהבה...ואוהבים. כך אנחנו יכולים לגרום ל
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 סיכום 

את  לחשוףמודעים לצורך שהשתתפו במחקר זה מרבית מורי המורים שלראות אפשר היה על פי התשובות 

היו שראו בחשיפה למגוון סוגות הזדמנות להשפיע על ההעדפות  .סוגות מוזיקליות מגוונותהסטודנטים ל

שעליהם ללמד רק את הסוגות המועדפות עליהם כדי  סברו. היו גם מורי מורים שנטיםהמוזיקליות של הסטוד

אין זה נכון להתערב בהעדפות של הסטודנטים. חשבו ש אחדיםמלמדים.  שהםלהשפיע על אהבת המוזיקה 

  מעצם החשיפה למגוון מוזיקלי. ותטבעיבקורית  היא ,מתרחשת השפעה אםו

 

 רטואר המוזיקלי המשולב בהוראהעמדות לגבי שינויים ברפ 4.2.5

הם משלבים בהוראה. שקטגוריה זו בחנה אם מורי המורים רואים צורך לשנות את הרפרטואר המוזיקלי 

ובחלקה השני התבקשו  ,השאלה הופיעה בשני שלבים. בחלקה הראשון היה על המשיבים לסמן 'כן' או 'לא'

מנו 'כן'. אלה י( ס9מנו 'לא', )י( ס16. רובם )וריםמורי מ 25ו על שאלה זו ל ענולנמק את תשובתם. סך הכ

 : , ואלו הםנימוקים אחדים העלו שחשבו שאין צורך בשינוי הרפרטואר המשולב בהוראה

 ודאי ניתן לגוון... –...את היצירות הקנוניות יש ללמד לכל הדורות  (17) :שמירה על מסורת

...במקצוע אותו  (20מתאימים למסלול הלימודים... )...אני נצמדת לשירים ה (2)התאמה לצרכים פדגוגיים: 

אני מלמד איני רואה צורך בהכנסת שינויים מתוך שהרפרטואר נקבע בהתאם לצרכים פדגוגיים ומתוך תפיסה 

 היסטורית לינארית...

על פי שיקול יש לדעתם מקום לשינויים רפרטואריים רק עולה כי תשובות אלו מ :בבחירה אישיתהצורך 

(... 29(... אני מלמד את הרפרטואר שאני בוחר... )26): והבנתו את ההנחיות המוכתבות המורהדעת של 

 שמורים יבינו את השיקולים המנחים ויבחרו בעצמם...

 המשולב בהוראה:המוזיקלי נימוקים התומכים בביצוע שינויים ברפרטואר  ומורי המורים העלקצת מ

 (24) ם עכשוויים להתחדש, לגוון. אני משתדלת אך לא מספיק.......יותר תכני (32)גיוון והעשרה בתכנים: 

 ...להעשיר את הידע שלי. כן. הוא לא מספיק מגוון... (34צריכה להכיר יותר שירי ילדים... )...

 ...חידוש בחומרים ובשיטות הוראה... כן. כדי להתרענן מבחינה מוזיקלית...  (25)שיפור פדגוגי: 
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כרות שלי עם יכרות שלי עם חומרים... חשיפה והי...זהו שינוי פנימי, הוא תלוי בה (30)נימוקים אישיים: 

 ...ימוזיקה משפיעים תדיר על בחירותי

תרבותי ולשם טיפוח פלורליזם אמנותי -.תמיד יש מקום לשינוי, בשל המניע הרב.. (16)תרבותיות: -טיפוח רב

 ..בתלמידיי.

ורך בשינוי המצב הקיים מבחינת הרפרטואר המוזיקלי שיש צעם בעלי התפקידים עלה מהראיונות   

ראש התחום המוזיקלי במכללה עלה שעיקר השינוי  על שינוי אטי ולא מספק. מדבריבהם תרבותי. דווח -הרב

, היזמה לשינויים אינה מונעת משיקולים מקצועיים מוזיקליים, אלא מהעיסוק דבריהבא מהחוץ פנימה. ל

 בנושא בדיסציפלינות אחרות:

קורה תהליך אטי מן החוץ פנימה.  עיסוק בנושא בתחומים כמו חברה, חינוך והיסטוריהבנראה לי ש

 אלא משילוב תחומים בהתמחויות ומסלולים אחרים... ,לא נובע משינוי תכניות הוראת המוזיקה הדבר

על )למשל, במסלול לחינוך דמוקרטי( משפיע לאט לאט גם  אלההעיסוק בנושא בתחומים נדמה לי ש

 , השנה התבקשתי על ידי שני ראשי מסלולים לבנות קורס בנושא של מוזיקההתחום המוזיקה. לדוגמ

 תרבותית בישראל...-בחברה הרב

 

לדברי המפקחת הארצית מתקיים שינוי בבתי הספר בעיקר בהעשרת הרפרטואר המוזיקלי בפיוטים 

תרבותית -התכנית המוזיקלית הרבמזמורים של קהילות ישראל. היא מתארת את תהליך ההטמעה של בו

המורים המשתתפים התכנית  ,חיה ובית ההורים. לדבריההמוזיקה ההמשלב את תחום הספרות,  ,מכלול שלם

 מדווחים על התלהבות ועל שביעות רצון: 

תחומי כך שניתן משקל רב להיבט ההיסטורי ובעיקר -המורים מלמדים את הפיוטים בהקשר רב

-ולקראת סיום השנה מגיעים פייטן ונגן למפגש בלתי ,שרים את הפיוטים.. .התרבותי של הקהילה

אמצעי, בו התלמידים מכירים את כלי הנגינה, שרים את הפיוטים שלמדו במהלך השנה ואף לומדים 

אציין כי מורים שנכנסים לנושא לעומק  .פיוט חדש. המורים למוזיקה נכנסים לנושא זה בהתלהבות רבה

נית זו ואף מרחיבים אותה. חלק מן המורים למוזיקה עובדים בשיתוף פעולה מלא לא מפסיקים ללמד תכ

 .מכך נשכרים כמובן בעיקר התלמידים ,עם מורה לספרות, למשל

 

בשינוי  שאין צורךהמשתתפים  מרביתכתבו שבשלב א של השאלה מתוך הממצאים לעיל נראה  :סיכום

שלב ב. המתנגדים בין אלה לשבין שלב א של ה הרפרטואר, אולם מהתשובות בשאלה הפתוחה נראה פער

בו ש  מקו זאת בסיבות שונות: הצורך לשמור על מסורת, ההתאמה הפדגוגית של הרפרטואר למסלול ילשינוי נ

 -אלו שענו ב'לא' נימקו מדוע חשוב לשנות. הנימוקים היו בעיקר לצורך העשרה רבקצת מלמדים. מהם 

חשוב לשנות את המצב הקיים שעם בעלי התפקידים עלה מהראיונות  מבחינה מוזיקלית. תחדשותתרבותית וה
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, וכי קיימים ניצני שינוי בכמה תהליכי הטמעה של תכניות תרבותי-הרפרטואר המוזיקלי הרב מבחינת

  .תרבותיות בבתי ספר-מוזיקליות רב

  שביעות רצון מהמצב הקיים 4.2.6

שביעות רצון מהמצב הקיים הן מבחינת -רצון או לאימורי המורים בתשובותיהם התייחסו לסיבות לשביעות 

 -רפרטואר המוזיקלי הרבל באשרהאמצעים הטכנולוגיים העומדים לרשותם הן מבחינת הידע האישי שלהם 

 צורך בשינוי המצב הקיים.  כתבו שיש ם, העל כך תרבותי המשולב בהוראה. נוסף

ותלו זאת  ,רוב מורי המורים שביעות רצוןזה הביעו הבתחום  מהאמצעים הטכנולוגיים:ן שביעות רצו

...מרוצה למדי; ברשותי ובהישג ידי אמצעים  (16)בנושאים כמו ציוד לימודי, כלי נגינה ואתרי אינטרנט: 

(... כן, האינטרנט מהווה מקור בלתי נדלה. אתרים כגון אתר הפיוט מאפשרים נגישות 30פדגוגיים מספקים... )

 לחומרים ספציפיים... 

ותלו זאת בנושאים כמו ותק,  ,הביעו רוב מורי המורים שביעות רצון בתחום הידע של עצמםע האישי: מהיד

(...כן. אני מחליט 9שנים )-(...כן, אני מרוצה... ניסיון והשתלמויות רב2) השתלמויות, עבודה קשה ואימונים:

  ...ובעל השליטה בבחירת החומר... אני מתאמן ועובד קשה כדי להיות טוב יותר

(... כן. אני 29(... כן, אני מרוצה... אני בחיפוש מתמיד אחר חומרים איכותיים... )6): מהתכנים הפדגוגיים

 מתעדכן כל הזמן... 

 ... חופש אקדמי ובחירה אישיתיש לי (... מרוצה מאד, 5) דיניות המערכת:ממ

... YouTubeצעי מחשוב כגון ...אני עדיין לא משלב אמ (17)הטכנולוגיים:  מהאמצעים אי שביעות רצון

...יש צורך במערכות צפייה והאזנה מתקדמות יותר בחדרי הלימוד ובתקצוב נרחב שיאפשר רכישת חומרים  (20(

 אודיוטוריים ויזואליים כיאות...

 ...לא תמיד ניתן למצוא ביצוע מספק של יצירה ספציפית... (15)מאמצעים הפדגוגיים: 

(... הייתי יוצרת קשר 34, אני לא מרוצה. אין קריטריונים ברורים לבחירה... )(...לא22)ממדיניות המערכת: 

 בין משרד החינוך ובין המכללות והאוניברסיטאות לתיאום עמדות...

מקום לשאוף תמיד לצד אלו שהביעו שביעות רצון ואי שביעות רצון מהמצב הקיים היו שחשבו שיש  
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התחומים שלדעתם יש  היו שפרטו את יש עוד מה ללמוד ולהשכיל...(... אכן מרוצה, אם כי תמיד 20) לשיפור:

 לשנות ולשפר: 

(... תמיד אני צמא לעוד ידע... 25... )י(... כן, אני שואפת להרחיב את אופקי10): הרחבת אופקים וידע אישי

 המשיבים הביעו את רצונם להמשיך ולהתפתח בתחומי ידע ספציפיים, בעיקר בגיוון הרפרטוארקצת מ

(... תוספת אקדמית עניינית לתחומים ספציפיים כגון מוזיקה ישראלית אמנותית )שאינה מיוצגת 30) המוזיקלי:

המוזיקה הפופולרית ומוזיקת  ,(... הייתי רוצה להרחיב את ידיעותיי בתחום הג'ז10היום ברשת( יהיה מבורך... )

 של קהילות ישראל...תרבויות עולם, מסורות מוזיקליות  –(... מוסיפה 33עולם... )

רבות המוזיקה (... הייתי מוסיפה המחשה ויזואלית: סרטים המייצגים היבטים שונים של ת16)חומרי למידה: 

(... הייתי מוסיף בעיקר עוד סוגי 33(... הייתי מוסיף אתר המוקדש למוזיקה ישראלית... )30) האוניברסאלית...

 ...מוזיקה מתרבויות נוספות

מורי המורים הביע צורך לקבל יותר הכוונה וסיוע בהוראה ובבחירת הרפרטואר קצת מ מדיניות המערכת:

(... הייתי בהחלט מוסיף יותר שיעורים מעשיים במוזיקה 26) :אחריות המערכתמכלול המוזיקלי. הם ראו זאת מ

רפרטואר ...מספקת למורים קריטריונים לבחירת רפרטואר ללא הכוונה ל (28) .כגון אנסמבלים ומקהלות..

 ...מצב בעייתי ללא בקרה...( 26ספציפי... )

מדרך ההוראה שביעות רצון בדרך כלל  והביע זההשהשתתפו במחקר  35מתוך מורי מורים  22: סיכום

אלה: הלהיבטים  היו קשוריםהם נימקו זאת בגורמים שונים ש בהם הם מלמדים.ששלהם במוסדות האקדמיים 

שותם )ציוד לימודי, כלי נגינה, אתרי אינטרנט(, האמצעים הפדגוגיים האמצעים הטכנולוגיים העומדים לר

תק, בהשתלמויות, בעבודה קשה ו)רפרטואר רחב ומגוון, התעדכנות(, דרכי ההוראה והידע שלהם )תלו זאת בו

ובאימונים( ומדיניות המערכת )קריטריונים ברורים לבחירת הרפרטואר המוזיקלי, קשר בין משרד החינוך 

גיוון ל באשרבעיקר  שביעות רצון-על אידיווחו  מתוך מורי המורים תשעהכללות והאוניברסיטאות(. ובין המ

תמיד ש צורך בשינוי המצב הקיים, היו שחשבו שי  ל באשר הם משלבים בהוראתם.שהמוזיקלי ברפרטואר 

רטואר פור )הרחבת הידע האישי, הוספת כלים פדגוגיים, קבלת סיוע והכוונה בבחירת הרפימקום לש
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המוזיקלי(. מהראיונות של בעלות התפקידים עלה שאמנם יש התחלה של שינוי הן בבתי הספר הן במכללה, 

 ויש עוד הרבה לעשות כדי לשנות את המצב הקיים. ,אך קצב השינוי אטי, אינו מספק

 דיון ומסקנות. 5 .5

נושא חינוך מוזיקלי עולים בקנה אחד עם ממצאי מחקר קודם שעסק בבדיקת עמדות ב זהממצאי המחקר ה

ממצאי המחקר הראשון הראו שבקרב גננות ומורות  (.2007בישראל )מרזל,  תרבותית-בגיל הרך בחברה רב

בין לתרבותי בעבודתן -שילוב רפרטואר מוזיקלי רבל באשרלמוזיקה בגיל הרך קיים פער בין רמת ההצהרות 

יישומיים, בתכניות לימודים, בחומרי למידה  מחסור בכליםחוץ מזה, יש היישום החינוכי בגן ובבית הספר. 

תרבותי נמצא על סדר היום -ובהכשרה. כמו כן עלה מן המחקר שעל אף שנושא שילוב רפרטואר מוזיקלי רב

ואין תיאום או שיתוף פעולה בין  ,מטעם המערכת באשר לוהחינוכי במשרד החינוך, לא קיימת מדיניות ברורה 

 ים.הכשרת מורלבין מוסדות למשרד ה

מספר הפרסומים בנושא  ,(2004כעשור לאחר המחקר הקודם. על פי שרון ) נערך זההמחקר ה  

העיסוק ש, ורבים העוסקים בו. נראה ומתרבה תרבותית בישראל הולך-החינוכיות של החברה הרב שפעותהה

מוזיקלי המפקחת המרכזת על החינוך השהייתה המתעצם בנושא חלחל גם לחינוך המוזיקלי. ד"ר יעל שי, 

השינוי שמתחולל קורה בתהליך אטי, אך זורם ונטמע בשני מישורים:  1. לדבריהודברים אלאישרה  ,בישראל

 זהממצאי המחקר הב עסוקפרק הדיון יברמת כתיבת תכניות לימוד חדשות וברמת ההטמעה בשדה החינוכי. 

 .מסקנות הנגזרות מהםבו

 קיים הרפרטואר המוזיקלי המשולב בהוראה: המצב ה 5.1

בחירת הרפרטואר ל באשרתשובות מורי המורים הממצא אפשר להציג את המצב הקיים על ידי ניתוח 

 אפשרהמוזיקלי, הגורמים המשפיעים על בחירתו וכיצד נבנית תכנית ההוראה שלהם בפועל. מתוך הממצאים 

לראוי יותר מסוגות ללמוד שהרפרטואר המוזיקלי המערבי )כולל מוזיקה ישראלית( נחשב בעיניהם לחשוב ו

 משולבות בתכנית הלימודים סוגות מוזיקליות רבות יותר. אך מאידך א כבעברלשנראה  גיסא אחרות. מחד

                                                           
 .20.9.2012-שנערך ב ,מתוך ריאיון אישי 1
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 נראה מרבית הסוגות הנלמדות נותרו כבעבר מתחום המוזיקה הקלסית המערבית והזמר העברי.שנראה  גיסא

  (.1991שראל )כהן, גם כיום נמשכת בפועל ההגמוניה המערבית בחינוך המוזיקלי ביש

לה כי כמחצית ממורי המורים נוטים לשלב בהוראה רפרטואר מוזיקלי ומתוך התשובות לשאלון ע  

לזהות ציר  אפשר יאלה אהדיווחו על שהם משלבים רפרטואר שאינו קבוע, אולם מתשובות  שארקבוע. ה

בחשבון את  מביאהברורים, אינה מארגן לבניית הרפרטואר המוזיקלי. הבחירה אינה מתבססת על קריטריונים 

הבחירה הזאת סותרת  .שלל התרבויות והמסורות המוזיקליות, ואף אינה משקפת התייחסות לחברה ולתקופה

הנטוע בתרבות,  ,מוזיקה תחום אסתטיב רואהה ,מדיניות המוצהרת בתכנית הלימודים של משרד החינוךאת ה

משרד בהוראה )לוב תרבויות מוזיקליות ר של שיבחברה ובתקופה, והמעודדת ספקטרום רחב ככל האפש

  (.2011, החינוך

הגורם המרכזי המשפיע על בחירת הרפרטואר המוזיקלי המשולב בהוראה הוא שלה מהמחקר ועוד ע

מערכת החינוך ש( טוענים 1999נושאי הקורס )חגים, עונות השנה, מיומנויות מוזיקליות(. סולקין וגלושנקוף )

העדפות ה בין תחומי ידע אחרים.לבין הוראת תחום המוזיקה שייחסותה לקשר משמעית בהת-אינה חד

( 2007המוזיקליות האישיות של רוב מורי המורים משפיעות על בחירת הרפרטואר המשולב בהוראה. מרזל )

לפיו המחנכות לגיל הרך משמיעות בגן מוזיקה על פי טעמן האישי. לדבריהן, הגורם  ,מדווחת על ממצא דומה

אליה נחשפו בשעות הפנאי שלהן )מוזיקה ישראלית ומערבית(. על פי רוב הן מביאות לגן שהוא המוזיקה  לכך

 יתכן ולא תמיד הן מודעות לכך. יאם כי  ,את הסגנון האהוב עליהן

-תופעה זו, שבה המחנכים עובדים על פי צורך וידע אישי ולא על פי הצרכים החינוכייםשנראה 

אחד הגורמים לקושי לגיוון, לשינוי ולהתאמת הרפרטואר  יאל קהילת הלומדים, הפסיכולוגיים ש-חברתיים

שהטעם האישי משתנה, מתפתח ומושפע מנסיבות חיינו  סבורה( 2007המוזיקלי לאוכלוסיות השונות. לורנד )

דברים כגון ידע, נסיבות חיים, ערכים והנטייה לשנות הרגלים ולנסות  ,והוא תלוי במכלול של תנאים ,השונות

היא סבורה כי דקות טעמו של הזולת אינה יכולה לשמש אמת מידה בענייני הערכת היצירה  ,אולםוחדשים. 

 האמנותית. 
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נעת לא רק מתוך רצון לביטוי אישי, אלא ההעדפה האישית בקביעת תכני החינוך המוזיקלי מּושנראה 

טען  1975-לה מתוך הממצאים. כבר בועש מוכ ,גם מתוך מגבלות הידע האישי או חוסר הידע של מורי מורים

אחת הבעיות המרכזיות של מחנכים המעוניינים לגוון את הרפרטואר המוזיקלי ש( Palmer, 1975פלמר )

הוא מטיל ספק  ולכןסוגות מוזיקליות שאינן מערביות. ל באשרהמשולב בהוראה היא חוסר הידע שלהם 

דעתו, חייבים להכשיר את המורים למוזיקה בתחומים ת. לונטיתבאו וביכולתם של המורים ללמד סוגות אל

מערכות  משום שתרבויות מוזיקליות שונות מתבססות על ,השונים של המסורות המוזיקליות העולמיות

כלי נגינה מערביים, או הפקות לנטיים וולמשל מבנים סולמיים וכיוונונים שונים שאינם רל ,אסתטיות שונות

חשוב נראה כי כדי לבנות רפרטואר מוזיקלי מגוון ומאוזן  לאוזן המערבית. פות'קוליות וכליות שנשמעות 'מזוי

גם למבנה הדמוגרפי של אוכלוסיית התלמידים ולא להסתמך בעיקר על ההעדפות את הדעת  תתל שארבין ה

 האישיות של מורי המורים. 

דנטים משפיע מבנה הדמוגרפי של כיתת הסטוכתבו שהרק כשליש מהעונים ש  לה ובמחקר הנוכחי ע

יש חשיבות רבה להטמעת תכנית ש סבורה (McGee-Banks, 2000באנקס )-מקגי על בחירת הרפרטואר.

הזהות האישית של הלומדים בדרך של יצירת קשר שתכלול עיקרון של התמקדות בטיפוח  ,הלימודים במוזיקה

ג'והנסון ו( Nieman, Zeicher and Hobbel, 2002זאייכר והובל ) ,ניאמן .ךבין שדה החינולבין זהות זו 

(Johnson, 2004 )יישום ההוראה  ,מציינים את חשיבותה של המוזיקה השורשית של הלומדים. לדעתם

כמו כן חשוב שהרפרטואר המוזיקלי חשוב שייבנה על מקורות התרבות שהתלמידים מביאים אתם למערכת. 

 חינוכיים. התרבותיים והאמנותיים, הם, חברתייהצרכים התכנית מובנית על בתור בנה יהמשולב בהוראה י

 נםיכשליש ממורי המורים משלבים בהוראה תכנית לימודים רפרטוארית מובנית, אך גם הם אאמנם   

קריטריונים כפי שעלו במחקר: חברה, תרבות או מדיניות חינוכית. התכניות מקורן ממחברים, מתבססים על 

הקושי בבחירת תכניות הלימודים נובע ש יםרים מדווחשל מורי המו מקצתםמוסדות שונים. מחברות ומ

שבשביל תכן ייאך מהעדר מתווה שינחה את הבחירה של הרפרטואר המוזיקלי המשולב בהוראה שלהם. 

בין ערך האוטונומיה שעיקרו להתנגשות בין ערך זה ת יוצר "מדיניות עקבית ונחושה"ממורי המורים  אחרים

 . "חופש הבחירה"



Min-Ad: Israel Studies in Musicology Online, Vol. 13, 2015-16 

Leah Marzel, Tzipi Zelkovitz - The Musical Repertoire taught in Academic Teachers' Education Programs: 

Approaches and Applications  
 

272 

 

ת יעד הומניסטי של החינוך יוהחינוך לאוטונומיה היה וממשיך להש אומרת (2008שיינברג )

( סובר 2014אלוני ) ה החינוכית.יבתחומים שונים של העשיולא מגובש וכי הנושא מניב דיון עשיר  ,דרניהמו

כשדורשים קונפורמיות לאמת מוחלטת  הוא אומר .שחשוב להשאיר למורה ולמחנך את חופש הבחירה

נראה שהמתח בין האוטונומיה של  .ת לפיתוח חשיבה עצמאית וביקורתיתאת הדל סוגרים נהלחשיבה נכוו

בין הצורך במדיניות מוסכמת ימשיך להתקיים. אך טווח החירות והבחירה של לטואר המורה לבחירה הרפר

י עולה שלמור זההיחיד ראוי שיהיה בתוך מדיניות המכבדת את מגוון התרבויות והאפשרויות. מהמחקר ה

גיסא מציעה מגוון מוזיקלי רחב ומאוזן ומאידך גיסא המורים נחוצה מסגרת רפרטוארית גמישה שמחד 

 מאפשרת חופש בחירה מתוך המאגר. 

: אלהבגורמים ההמחנכים לבחור תכניות רפרטואריות מובנות  קשיישמקור  סבורה( 2007מרזל )

דכניות ומחסור באמצעים להפצת התכניות חוסר במדיניות עקבית, מחסור בתכניות לימודים חדשניות וע

הקיימות והטמעתן. מחקרים שעוסקים בתחום ממליצים למערכת החינוך להכשיר את המורים בנושא החינוך 

 ,Gay, 2004; Moore, 1993; Navaroתרבותי, לספק להם הדרכה, תמיכה וחומרי הוראה )-המוזיקלי הרב

1989; Volk, 1991הדורש שינוי עמדות,  ,תהליך מורכב וממושך אות הי(. הטמעת תכניות לימוד חדש

הושגו שזהו תהליך בלתי פוסק שגם אם נדמה  (,(Banks, 1997 באנקס תפיסות ואמונות. יתרה מכך, לדעת

 צריך להמשיך ולשפרו בעבודה חינוכית מתמשכת ועקבית. ,מטרותיו

בות הטמעת החינוך על פער בין הצהרת הממסד החינוכי המוזיקלי על חשי ורהמ זההמחקר ה

למרות קיומה של תכנית שבין היישום בקרב מורי המורים. נראה לתרבותי במערכת החינוך -המוזיקלי הרב

דרך להגשים הלכה למעשה  המציגה ,(2011 משרד החינוך," )הלימודים החדשה "מוזיקה לבית הספר היסודי

בוחרים ולכן אינם  ,ם מכירים את התכניתתרבותי, מרבית מורי המורים אינ-עקרונות של חינוך מוזיקלי רב

בין מורי המורים לעל קשר לקוי בין מתכנני המדיניות  ורהמיישמים אותה. תמונת מצב זו ממתוכה ואינם 

תרבותי בפרט אפקטיביים, -החינוך המוזיקלי בכלל והרביהיו המכשירים את דור העתיד של המחנכים. כדי ש

לקיים שיתוף פעולה מערכתי רצוף בין הגורמים ( Swanwick, 2001סוונוויק ) ראוי לקבל את המלצתה של

ין המוסדות להכשרת מורים. שיתוף פעולה כזה יכול לתרום לאיגום משאבים לבהעוסקים בחינוך המוזיקלי 
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 ,Undercofler, 1997; Slobodaולעקרונות משותפים בקביעת מדיניות החינוך המוזיקלי וביישומה )

2001 .) 

 תפיסות ואמונות ,ר המוזיקלי המשולב בהוראה: עמדותהרפרטוא 5.2

אלה: הצורך שלהם להשפיע הנושאים ל באשרפרק זה עוסק בעמדות, באמונות ובתפיסות של מורי המורים 

חשוב לשלב שעל ההעדפות המוזיקליות של הסטודנטים שלהם, מהי מוזיקה איכותית, סוגות מוזיקליות 

שינויים ברפרטואר המוזיקלי המשולב ל באשרר המוזיקלי, עמדות בהוראה, הנימוקים לבחירת הרפרטוא

 בהוראה ושביעות הרצון שלהם מהמצב הקיים )לגבי כלים חינוכיים וידע אישי(. 

לה שרוב ומהממצאים ע :השפעת מורים על העדפות מוזיקליות של תלמידיהםל באשרעמדות 

 -בראייה רב הםליות של הסטודנטים שללהשפיע על ההעדפות המוזיק יםאמור םשה ומורי המורים חשב

מנו התומכים בצורך להשפיע היו מגוונות: לחשוף למגוון מוזיקלי, למנוע לחץ חברתי, ש  הסיבות  תרבותית.

ת של לשקף את המצב החברתי, להקנות ידע מוזיקלי להרחבת אופקים, לעצב את הדור הבא מנקודת ראו

לחינוך  חיוביתתשובותיהם של מורי המורים משקפות גישה לעודד פתיחות.  לפתח גישה ביקורתיתומורשת 

הסוברת שתפקיד המורה לאפשר לתלמיד  ,דומה מייצג גישה (Westbury, 2002ווסטבארי ) .תרבותיות-לרב

שאליו הוא נחשף תרבותי -לגבש את העדפות המוזיקליות שלו באמצעות שיקוף המגוון המוזיקלי הרב

 אחר'(. על ידי כך תתגבש זהותו האישית. )המוזיקה 'שלי' והמוזיקה של ה'

הסובר כי על המורה למוזיקה לסייע לתלמיד למקם את עצמו  ,(Netll, 2003נטל ) דעה דומה מציג

בחשבון את תרבותם של האחרים. הוא טוען שסגנונות מוזיקליים  מביאה ,במרחב תרבותי מוזיקלי היסטורי

יים הכרחיים להפיכת חינוך מוזיקלי לעדכני. נראה כי מורי מגוונים מתרבויות העולם הם גורם מחולל שינו

, יותר שתאפשר לדור העתיד של המורים להיות פתוחים ,חשיבות ליכולת ההשפעה שלהם עניקיםהמורים מ

מורי המורים הטמיעו שעל  ורהביקורתיים, משוחררים מלחץ חברתי ובעלי ראייה אמנותית רחבה. ממצא זה מ

שמו נובע במידה רבה יהקושי שלהם לישתכן יתרבותי. י-מכוונת המערכת לחינוך רבם יאת העקרונות שבעטי

 העדפות אישיות.ומהסיבות שנמנו, כמו חוסר ידע 
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וכי ההשפעה  ,מעטים ממורי המורים יצאו מנקודת הנחה שאין צורך להשפיע על הסטודנטים

א ובלתי נמנע של העבודה החינוכית. כלומר, לדעתם אין זו חובתו של המורה, אלא פועל יוצ מתרחשת מאליה.

חשבו שיש אמנם לחשוף את הלומדים למגוון מוזיקלי, אך לא במטרה להשפיע, אלא על המורה מוטלת  אחדים

 החובה לחשוף את הלומדים לרפרטואר רחב ככל האפשר.

יקה מהי מוזיקה איכותית ומוז באשרדעותיהם של מורי המורים  :מהי מוזיקה איכותית באשרעמדות   

הן לסוגות מוזיקליות הן לקריטריונים מגוונים. רובם חשבו שמוזיקה איכותית היא  נגעושאינה איכותית 

מוזיקה מערבית: קלסית, ג'ז, פופולרית ועממית. ממצא זה בא לידי ביטוי דומה בפרק שעסק בבחירת 

מוניה המערבית(. המרכיב עדיין שולטת ההג 2000-הרפרטואר המוזיקלי )הדעה כי בחינוך המוזיקלי בשנות ה

על פיהם הגדירו מהי מוזיקה איכותית: מורכבות שהתייחסו מורי המורים בשאלה זו היה הקריטריונים שהשני 

המוזיקה, מוזיקה המעוררת אצל המאזין התייחסויות שונות: מזמינה פרשנות, מסקרנת, מעוררת עניין, 

, שעומדת במבחן הזמן, שמחייבת מקצועיות האזנה, מאתגרת, חדשנית ומקוריתעוד מרגשת, מזמינה ל

המאזין( של בצע והמ  של )פרופסיונליות( הן בכתיבה הן בביצוע, שמחייבת השכלה רחבה )של המלחין, 

 ופרופסיונליות נרכשת. 

חשוב ש , כאמור,סוברים מרבית מורי המוריםחשוב לשלב בהוראה: שסוגות מוזיקליות ל באשרעמדות 

רבית אמנותית ומוזיקה ישראלית במגוון סוגות )אמנותי, פופולרי, זמר עברי ושירי לשלב בהוראה מוזיקה מע

: מוזיקה מזרחית אחרותשחשוב לשלב בהוראה מגוון סוגות  חושביםמחצית ממורי המורים יותר מילדים(. 

אמנותית, מוזיקה שורשית של קהילות ישראל ומוזיקה עממית מהעולם. כמחציתם מחשיבים גם מוזיקה 

 בנוגעולרית מהעולם ומוזיקת עולם עכשווית סוגות שחשוב ללמד. מהשוואת העמדות של מורי המורים פופ

יישום )פרק בחירת רפרטואר המשולב ל באשרחשוב ללמד בהוראה לממצאים שלהם שסוגות מוזיקליות ל

 :זה( עולים הבדלים הבאים לידי ביטוי בתרשים ה17 עמודבהוראה, 

 5תרשים מספר 

 בין היישוםלבחירת הרפרטואר המוזיקלי המשולב בהוראה ל באשררמת ההצהרות  השוואה בין

 יישום הרפרטואר בהוראה                         בחירות הרפרטוארל באשרההצהרות         
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מוזיקה ישראלית למוזיקה אמנותית מערבית ול בנוגעקיימת הלימה בין עמדות המורים שמההשוואה עולה 

צורך ל באשרקיים פער בין ההצהרות עדיין , אולם באשר לשאר הסוגות טללימוד סוגות אל יוחדמן המבין הזל

עדיין רוב שבין יישום הרפרטואר המוזיקלי בהוראה. נראה לתרבותי ומגוון הסוגות -בחינוך מוזיקלי רב

מחקר מעידים כי המוזיקה הנלמדת היא מערבית )אמנותית, פופולרית, זמר עברי ושירי ילדים(. ממצאי ה

מו תרבותיות, כ-לפחות בתחום המוזיקלי עדיין לא הצליחה מערכת החינוך ליצור בסיס משותף לחינוך לרב

(. לדעתה, על החברה הישראלית 2009תרבותיות בכלל )-לחינוך לרב באשרם ספורות שנישטענה גלדי לפני 

בתרבותה  ,, או לפחות חלקים ממנוללמוד להכיר את המטען התרבותי של הקבוצות האחרות ולשזור אותו

 החינוכית.

 שביעות רצון מהמצב הקיים: כלים וידע  5.3

שביעות רצון מהמצב הקיים: הם מרוצים מהאמצעים הטכנולוגיים שעומדים כיום  ורוב מורי המורים הביע

, בהם הם משתתפיםשותק שלהם, בהשתלמויות ולרשותם ומהידע האישי שלהם. מורי המורים תלו זאת ב

הם מלמדים וממדיניות המערכת. ממצאים שבעבודה קשה ובאימונים. כמו כן הם מרוצים מהתכנים הפדגוגיים 

 באשראלו מעוררים תמיהה בשל הסתירה שעולה מהם. כבר נמצא במחקר זה שקיים פער בין העמדות שלהם 

ה כי אף כאן הם אינם בין הרפרטואר המוזיקלי הנלמד בפועל. נראלתרבותי -שילוב רפרטואר מוזיקלי רבל

שביעות הרצון שהם מביעים נובעת משיפור תנאי ההוראה שתכן יבין היישום. ילמודעים לפער ביו העמדות 



Min-Ad: Israel Studies in Musicology Online, Vol. 13, 2015-16 

Leah Marzel, Tzipi Zelkovitz - The Musical Repertoire taught in Academic Teachers' Education Programs: 

Approaches and Applications  
 

276 

 

אוטונומיה שלהם בהוראה, ההשתלמויות השלהם: הכלים שעומדים כיום לרשותם )כולל כלים טכנולוגיים(, 

ים לרשותם. ועם זאת הם מציינים שאין להם פרויקטים שעומדהתכניות והבהן הם משתתפים ושפע שלמיניהן 

 קריטריונים לבחירה. 

נראה שבדומה לדיסציפלינות אחרות קיים פער בין עמדות של כותבי תכניות הלימודים בנושא 

צורך לשנות את הרפרטואר המוזיקלי המשולב ל באשרבין ביצוען בפועל. גם לתרבותי -החינוך המוזיקלי הרב

שלדעתם אין לשנות  מסרובין היישום בהוראה. רובם להעמדות של מורי המורים  בהוראה נמצאה סתירה בין

חשבו  מקצתם. לפניםאת הרפרטואר הקיים, כי חשוב לשמור על מסורת ועל המשכיות המוזיקה שנלמדה 

  ואחדים אף אמרו ,בו הם מלמדיםש  שכיום הרפרטואר הקיים מותאם לצרכים הפדגוגיים שלהם במסלול 

אישית, על פי שיקול דעת של המורה ולא על פי הקום לשינויים רפרטואריים אבל רק ברמה לדעתם יש מש

 . שינוי עקרוני

ההתרעננות את תרבותית ו-המורים שחשבו שיש מקום לשינויים ציינו בעיקר את ההעשרה הרב

 ותירות אלסשהביעו. יש לציין שגם תשובותיהם לא תמיד עמדו בהלימה לעמדות  ,אולםומבחינה מוזיקלית. 

אין התאמה בין יישום  ,(2002אבות )-שעלו מן הממצאים אופייניות גם לדיסציפלינות אחרות. לדברי רש ובן

אלה. הם מצאו שקיימים פערים, לעתים התכניות הבין השגת המטרות המוצהרות של לתכניות הלימודים 

בין המציאות בהפעלת תכניות ל ,יתכפי שמוגדרות בתכנית הלימודים הרשמ ,ניכרים, בין הכוונות המוצהרות

מעט מחקרים המתארים או מנתחים את הפערים  שהם מצאו שי ,ךעל כלימודים בכל מערכת החינוך. נוסף 

 האלה. 

עוד הם מצאו שמקצועות "נחשבים" יותר )כמו מתמטיקה, שפה לאומית, היסטוריה( יילמדו וייחקרו 

"נחות" יותר )אזרחות, אמנויות, לימודי חברה(. נראה  במידה רבה יותר של אחידות מאלה שמעמדם המוסדי

פער בין עמדותיהם של אנשי חינוך ליישומן בעבודת ההוראה אינו תופעה ייחודית לחינוך המוזיקלי ש פואא

לכל איש מקצוע יש  ,(2004כר בשדה המחקרי הכללי. לדעת כ"ץ )אלא מּו ,תרבותי בהכשרת המורים-הרב

לם שהמימוש שלהם מתבקש, אך הפער בין הרעיון למימושו הוא בלתי נמנע, אמונות וערכים בתפיסת עו

בעיקר כאשר אין מדיניות ברורה שתוביל זאת או כאשר המטרות אינן עקביות ומשתנות לעתים קרובות 
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'לא להיבהל' מהסתירות ומהפערים המתגלים בכל התבוננות יסודית במתרחש, אלא שמערכת. כ"ץ ממליץ ב

 מם.הותם, להכירם ולחפש דרכי התמודדות ע  ליצור תנאים לז

 סיכום ומסקנות .6

החינוך הכללי מכלול מ אהעשייה החינוכית אינה מנותקת מהחברה שבה היא מתקיימת. החינוך המוזיקלי הו

תופעה חברתית. אחת ממסקנות מחקר קודם הייתה  אמשום שהמוזיקה במהותה הי ,ומשקף תופעות חברתיות

מבדיקת  (.2007תרבותי במערכת להכשרת עובדי הוראה )מרזל, -נוך המוזיקלי הרבלהתחיל את יישום החי

יישום של הרפרטואר המוזיקלי בהוראה עולות המסקנות ל באשרשל מורי המורים  העמדות, האמונות והדעות

תרבותי בהוראה. -דעות לחשיבות שילוב רפרטואר מוזיקלי רבאצל מרבית מורי המורים קיימת מּו :אלהה

. מרבית מורי המורים תרבותי-ים מכוונת המערכת לחינוך רביהטמעת העקרונות שבעטמעיד על  רדבה

ואינם מתייחסים במידה מספקת לקהילת  ,וחרים את הרפרטואר המוזיקלי שלהם על פי העדפותיהם האישיותב

 הלומדים.

ין יעדמרביתם חושבים שתפקידם להשפיע על ההעדפות המוזיקליות של הסטודנטים. מרביתם 

מגדירים 'מוזיקה איכותית' על פי קריטריונים מתחום התרבות המערבית, אך קיימת התייחסות לממדים 

שילוב ל באשרבין היישום לכגון סוגות מוזיקליות וביצוע קולי. קיים פער בין רמת ההצהרות  אחרים,

 בנוגעחיות של המערכת שאין מתווה, מדיניות או הנ מכיריםרובם  תרבותי בהוראה.-רפרטואר מוזיקלי רב

אמצעי ל באשרתרבותי בהכשרת מורים. קיימת שביעות רצון בקרב מרבית מורי המורים -חינוך מוזיקלי רבל

 הלמידה העומדים לרשותם והידע שלהם.

 קודה  

בין מדיניות ברורה והחלטית של לאנו מאמינות שרק שילוב בין העמקת הידע של המחנכים ותרגומו להוראה 

תרבותי במערכת החינוך במדינת ישראל בכלל -מיוחל בנושא החינוך המוזיקלי הרבהרמו לשינוי המערכת יג

יש צורך בשיתוף פעולה  (,Montague, 1988מונטאג )ץ ישהמל מו, כעל כך ובהכשרת המורים בפרט. נוסף

 ,י אמונתנובין הגורמים השונים: המוסדות להכשרת מורים, מוסדות המחקר המוזיקלי ומערכת החינוך. על פ

 תרבותי.-תרבותית חיוני שיתקיים חינוך רב-בחברה רב
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