
 

 

 

 

 

 

 

 

ופיתוח זהות מקצועית בשדה הוראת המוזיקה  מעמד ,יוקרה ,כבוד

 הקלאסית

 1דן שגיב

 מקדמי היוקרה בחינוך המוזיקלי  ?מבצע או מורה

שדה המוזיקה הקלאסית הוא רחב היקף ומורכב מגורמים רבים המאפשרים את קיומו 

אזינים הפוקד את קהל מ, מלחינים, תזמורות סימפוניות, מנצחים, נגנים: והמשכיותו

, אוכלוסיית המורים והמורות לנגינה, עיתונותמוזיקה במבקרי , אולמות הקונצרטים

זוהי קבוצה . וכל יתר מנגנון החינוך המוזיקלי המסועף ומרובה הפנים, התלמידים והוריהם

קיימא בשימורה -לכל אחד ואחת מהם תפקיד ברכש, פעילים" שחקני שדה"גדולה מאוד של 

. םיואליטיסטי אקסקלוסיבייםבמשך דורות רבים היבטים  יםהנושא זו ומאפייניהשל תרבות 

, סמן לאנינות טעם ויוקרה חברתיתכ במשך דורות מתקיימתתרבות המוזיקה הקלאסית 

סוגיות הנוגעות תדיר בה  זהותניתן ל ,על כן 2.ועם מאפיינים מובהקים של הון תרבותי גבוה

  3.מיקום ותעדוף, עדיפויות וקדימויות בשדה, כבוד מקצועי, סטטוס לשאלות של

באופן שבו המבנה החברתי מנקודת מבט סוציולוגית בדיון זה אבקש להתבונן 

מאבק על הייחודי של תחום הוראת המוזיקה הקלאסית מושפע רבות משיקולי יוקרה ו

 במובן של respectמושג הכבוד במאמר זה מתייחס לממד של  .המקצועי בשדהראוי מיקום 

 כי השיקולים הפדגוגיים של מורי הנגינה וזהותם המקצועיתאם כן  אבהיריוקרה מקצועית. 

על טיב  אעמודבמילים אחרות,  .סוגיית הכבוד המקצועילפעמים רבות בהתאם מתעצבים 

                                                
 מכללת לוינסקי לחינוך, ד"ר דן שגיב 1 
 2005בורדייה,  2 
 3ills, 2004, 2006; Roberts, 2010 M 



ב י דן שג  

198 

 

 והפרקטיקות הפדגוגיות שלההוראה מנקודת מבט הבוחנת את תפיסותיהם החינוכיות 

 לאור מעמדם החברתי. המורים

שתי קבוצות עיקריות הקשורות וכרוכות זו  סיתאהמוזיקה הקלתן לזהות בשדה ני

הילת לרוב עטוף  שמעמדם המקצועי( מלחינים, מנצחים, נגנים) למיניהםאנשי הביצוע  :בזו

  4.תפסו כנחותים אל מול אנשי הביצועישי המורים לנגינהדם ילצו, יוקרה

ביחס ברורות עולות תובנות קה העוסקת בזהות המורים למוזי מהספרות המקצועית

מאחר ובמקרים רבים אתוס , המקצועי המעורער של העוסקים בהוראת הנגינהסטטוס ל

 6סרוברט האנתרופולוג בריאן 5.מעמדם בעורפם ומאיים על הנגן המבצע ומעמדו הרם נושף

בעיני החברה נחשבים  ,שדה המוזיקה הקלאסיתבקדמת להתמקם המצליחים  שנגניםטוען 

בת אותם לכאלה הנושאים מתנה מסתורית המבדלת אותם משאר חברי הקהילה הסוב

מעצם אופייה שכזו תפיסה חברתית  ".רגילים"מעל אנשים  ייחודית עמדהמעמידה אותם בו

כחלק מחייהם  את אלה שאינם עוסקים בביצוע במיוחד, והמורים למוזיקהממצבת את 

 . סיתאקלהמוזיקה התרבות של  תאחוריה שדרה, בהמקצועיים

תחילת מ 7ברנרד שואו' ורג'גהמחזאי והפילוסוף הבריטי  של המפורסמתהאמירה 

מנים וביחס לא בעמדת נחיתות ממוקם מקצוע ההוראהכיצד היטב מדגימה  העשריםהמאה 

 He who can, does. He who": , וכיצד הוא למעשה מאבד את הלגיטימיות שלוהמבצעים

can not, teaches" ,עוסקמן מבצע ומי שאינו יכול להיות אהמצביעה על כך שרק . תפיסה זו 

מהוראה במוסדות  –במגוון זירות  ן מהדהדת היטב בתחום החינוך המוזיקלייעדי, בהוראה

מסתבר  .ובתי ספר גבוהים למוזיקהאקדמיות למוזיקה ל, ועד צעירים החינוך להכשרת נגנים

רבים  .כבוד מקצועילזכות בשיוכל נת משל מורה אינן מספיקות על יכולות הוראה טובות ש

חלקו מבנים את זהותם המקצועית סביב תחום הביצוע ו , בסופו של דבר,מהמורים למוזיקה

בחייהם. ניתן להבחין שרבים מהמורים לנגינה נושאים קריירת ביצוע בנוסף היחסי 

למידת  יימדד פעמים רבות דווקא בהתאםהמקצועי הוראה, וכי מעמדם עיסוקם בל

, בשדה החינוך המוזיקלי עולות סוגיות ודילמות ךורבותם בשדה הביצועי. כתוצאה מכמע

רבות ביחס למארג היחסים שבין הפרקטיקה להוראה, וביחס למורכבות הזהות המקצועית 

מורכבות זו מעמידה את השאלות החינוכיות לעיתים קרובות, של המורים למוזיקה. 

כשלעצמו מובנה כך הנגינה ותי. אפילו שיעור מנוכמשניות או כפועל יוצא מהמעשה הא

ששאלת טיבו של המורה כמבצע מיומן עומדת במרכזו, היות והוא נדרש לשמש כמאסטר 
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שיעור הנגינה המסורתי מובנה כסדנת פעילות במתכונת של הוראה  8.ו"פרקטיקון" מיומן

ראשונות ות כשל המורה נתפסמנותיות והאיכולותיו מאסטר מול שוליה, כך ש -אית ישולי

ניתן להבחין כיצד רבים מהמורים מעדיפים להציב את השאלות האסתטיות במרכז  .במעלה

כשהשיקולים החינוכיים למעשה מקופלים בתוך החתירה לשלמות הביצוע ופיתוח , השיעור

מצב שכזה מעלה תהיות רבות ביחס לטיבה הפדגוגי של הוראת . מיומנויות הנגינה הגבוהות

והתהליכים  ממד ההוראהבין ממד הביצוע ל, וליחסי הכוחות שבין יתהמוזיקה הקלאס

  .החינוכיים הכרוכים בהוראת הנגינה

 בקרב מוריםבקונסרבטוריונים בישראל  ערכתיש מחקר אתנוגרפיבהתבסס על 

את ואבקש לטעון שמורים ומורות למוזיקה מעצבים את תפיסות ההוראה שלהם , לנגינה

ביצוע הלמה שהם חווים ביחס למתח הקיים בין ערכו של דיסביב הזהותם המקצועית 

 לשמר סגנון הוראה המבקששתפיסותיהם מעוגנות באוסיף ואטען  .הוראההלערכה של 

 תאופן הדוק את כוחה ההגמוני של המוזיקה הקלאסית כנושאת הון תרבותי גבוה המובדלב

יותר לאלו שאינם  ועוד, תפיסות אלה מאפשרות לרבים מהם. מסוגות מוזיקליות אחרות

ולשמר את הלגיטימיות  בצעים, להתהדר ביוקרה תרבותית אליטיסטיתמנים מומזוהים כא

 קשה שלא להתעלם מכוחה ההולך ויורד של המוזיקה הקלאסית, לצד זאת .שלהם בשדה

 אני סבור שדווקא ,על כן 9.בתרבות הישראליתסגולי בעל משקל רלוונטי וכגורם תרבותי 

 לטעמי, .הולך ומקציןרק  אופן שימורהו מוזיקההמאבק על יוקרת ה ,זובתקופה משברית 

בשיעורי  יםומחמירעל כללים בסיסיים  קפדניתבאמצעות עמידה המאבק בא לידי ביטוי 

 בשדה יםלהיות משמעותי יםיכולאינם  נגינהלמורים כי קיבוע הסברה הרווחת בו, נגינהה

 בעצמם. צע מבהמוזיקאי נושאים בהילת ה אינםההוראה אם 

  זהותו המקצועית הכפולה של המורה לנגינה :יוקרה אבק עלומ מיקיו אבקמ

 המורים לנגינה משום שהיא עומדת כציר מרכזיהביצוע היא כה קריטית בעיני  סוגיית

 ורובם המוחלט החלשסיפור זה מאופיין בכך המקצועי שלהם. סיפור החיים התפתחות ב

 10.חונכו בראש ובראשונה להיות מבצעיםובם ככולם רו, את לימודי הנגינה בגיל צעיר

הפנימו את הפרדיגמות המאפיינות את שדה המוזיקה הקלאסית כשהם הם  כמורים, אם כך,

בחינת זהותם מחייבת התבוננות , על כן. שנים בתחום הנגינה והביצוע-רבניסיון מצוידים ב

ונים ומגוונים בחייהם ושנקשר באירועים ש םבמהלך ארוך טווח המתחיל אי שם בילדות

ממורים "רגילים" ואף להיות יותר מצפים מעצמם  לנגינהמורים ה. האישיים והמקצועיים

באופן תמידי שואפים הם . מגדירים עצמם כמוריםאינם  כללמכך, רבים מהם למעלה 
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 מצביעיםמורים לנגינה , על כן .הם התחנכומנותי עליו ומהאתוס הא עצמם כחלקלראות 

 ביצוע כראשון במעלה בתפיסת זהותם העצמית והמקצועית.  על מרכיב ה

הפדגוגיים ופרקטיקות  הםששיקולי בחקר החינוך המוזיקלי כותבים רבים טוענים

 הם תופסים עצמם ואתמושפעים באופן ישיר מהאופן שבו  נגינההעבודה של המורים ל

 ם המקצועית שלכלל החוקרים תמימי דעים ביחס לאופן הבניית זהות 11.המקצועימעמדם 

 אנט מילס'ג. עצמם ראשית כל כמוזיקאים ולא כאנשי הוראה הם מזהים –המורים לנגינה 

בהוראת הנגינה  ישירות טענה שאפילו מנהלי קונסרבטוריון שלרוב אינם עוסקים 12למשל

עמדה זו עשויה להוביל את  ,לטענתה. יראו עצמם ראשית כל כמוזיקאים ,או ביצוע

יבחרו ובסופו של דבר גם  ןאת פרקטיקות הניהול שבה, כית שלהםהאידאולוגיה החינו

המורים לנגינה כבעלי ציע לראות את ה 13מרק דזמונד. תגדיר את אופי הניהול ומטרותיו

כך שתמיד הם , ביכולות חינוכיות ואומנותיות בעת ובעונה אחתהאוחזים  ,"היברידית"זהות 

, עם זאת. מןולהיות מחנך או להיות א –לדילמה ביחס לטיבם של אחד התחומים  נקלעים

מאחר ושאלת הביצוע האומנותי תוצב תמיד במרכז זירת , לטענתו מדובר בדילמה פתירה

ובדומה , דזמונדלדידו של . גזרו גם כל שאר התובנות החינוכיותיוממנה י, שיעור הנגינה

 האומנותאת טיבה של  הםלרוב להעמיד בראש מעייני ויבחרהמורים , אחריםהלחוקרים 

חשבו ימנות טובה ודיוק אסתטי יוחינוך לא, משמע. בחירה זו מנקודת מבט חינוכית וויצדיק

עבורם ועל כן , ללא כל צל של ספק, פריורי-למעלות חינוכיות באופן אבעיני המורים 

 . ערכיה של הפדגוגיה המסורתיתכרוכים בחינוכיים הערכים ה

 לתופעה זו, בה המורים מעמידים אתי הפדגוגיה למיניהם נהוג להתייחס במחקר

זהותם האישית ותפיסתם האידאולוגית במרכז ההוויה הפדגוגית, בעזרת מונחים כמו 

מונחים אלה מבקשים  14.תאוריות אינטואיטיביות, מודלים מנטליים או אמונות קדומות

המבנה לתאר נאמנה את האותנטיות המקצועית של איש ההוראה ואת הבסיס האישיותי 

בחינוך  יניתן להבין את התעדוף לתחום הביצוע בהתאם לכך,תפיסה הפדגוגית שלו. ה את

לאור סיפורי החיים החוזרים על עצמם אצל חלק גדול מהמורים. עבור רבים המוזיקלי 

בימי נעוריהם חברתי המתייג ומאדיר אותם  מעשההנגינה הופכת ל ,מהמוזיקאים הצעירים

זהותם כמבצעים גם כשהם עוסקים  בתודעתם תרבנצשלאורך שנים כך ולאורך חייהם, 

בהתאם לתפיסה זו נבנית פרקטיקת ההוראה, ולא בכדי רבים יעדיפו לבצע  15.בהוראה

 מנותיות לפני החינוכיות. ובחירות פדגוגיות המעמידות את השאלות הא
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בספרות עולות טענות נוספות המבקשות להבהיר שגם המערכת האקדמית 

לצורת חשיבה המעמידה אותם מראש  נגינהת עתודות המורים לבמקומות רבים מבנה א

מצביע על מהלך מכוון  16,בעמדת נחיתות ותחושה של חוסר הגשמה. כריסטר בּואי למשל

ם לנגינה יכניות הכשרת מורושל בתי הספר הגבוהים למוזיקה ביצירת דיפרנציאציה בין ת

כנית ותלמדו בטים רבים שלבין מסלולי הכשרה לנגנים מבצעים. הוא עקב אחר סטודנ

רבים  ,הכשרה של מורים לנגינה באחת האקדמיות למוזיקה בשבדיה, וגילה שבאופן עקבי

 ,בדיקתו עולה כי האווירה באקדמיותממהסטודנטים להוראה נשרו לאורך שנות לימודיהם. 

גורמת לסטודנטים להודות בפני עצמם שמורה  ,לגיטימציה למסלולי ההוראה-היוצרת דה

. מתמדת למוזיקה חייב להיות גם מבצע מיומן, וכך הם מוצאים עצמם בעמדת נחיתותטוב 

 ,לדבריו 17.רוברטסממחקריו רחבי ההיקף של האנתרופולוג בריאן תמונה דומה עולה גם 

תחום התפיסה ההיררכית בפרקטיקות הניהול באקדמיות למוזיקה ממשיכות להנציח את 

סטודנטים כיצד עליהם ליצור מערכת ל גימההמערכת מד ה.המוזיקה הקלאסית והוראת

כך שאותן , ביחס לחשיבותו של הביצוע גם כשהם מחוץ למסגרת האקדמית דומה היררכית

, אנו עדים לכך שהמורים לנגינה עקבות זאתב .תפיסות ימשיכו איתם הלאה לשוק העבודה

 השנייההיא בחירתם  נגינהשהוראת הטוענים , מהוראה םיפרנסמתעיקר בלרבות אלה ש

 . ושהיא מהווה מבחינתם המשך ישיר לתחום הביצוע

מורים כאלה ואחרים של להתבלטותם הקריטריונים בעקבות זאת ניתן לראות ש

מקבלת משנה בישראל חוקיות זו אף . ליכולותיהם כאנשי ביצועלרוב  יםקשור אכן בשדה

מאחר  ,ועייםנגנים מקצבשל הקשיים הכלכליים המאפיינים את סגנון חייהם של חוזק 

לצד  אם כך, מלחמת קיום. על מנת להתפרנס נאלצים בסופו של דבר גם ללמד ורובם

ומבנות במידה זו בישראל הוראת המוזיקה למוסדות החודרות אל תוך , מלחמת יוקרה

  .אחרת את אופן התנהלותם

 מעמדם של מורי הנגינה בקונסרבטוריונים בישראל 

ידי -י הנגינה המלמדים בקונסרבטוריונים המוכרים עלבמרכז מחקר זה עומדים כאמור מור

בתי הספר הללו נחשבים לרוב כעוגנים ממוסדים להוראת הנגינה הקלאסית . משרד החינוך

, כביכול זכו בתו תקן ממוסד בקונסרבטוריוניםהמורים המלמדים . בלתי פורמליתהבמסגרת 

ם במיקום חברתי שאינו ין מצויייהם עד, אך מסתבר שעל אף הסטטוס והמעמד לו זכו

של סטטוס מקצועי ומיקומם בשדה משיקולים במהלך עבודתם  להימנע מאפשר להם

כך גם תחום הוראת , הוא קטן ותחרותי מאודבישראל כשם ששוק הביצוע הוראת הנגינה. 

הנהנים מסטטוס גבוה של מבצעים , נגנים מהתזמורת הפילהרמונית למשלעל כן, . הנגינה
                                                

 Bouij, 2004, 2006 16  
Roberts, 2004, 2010 17  
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עשויים להשתכר , שיעורים יחידניים בביתם או באחת האקדמיות למוזיקה הנוהגים לערוךו

 באזורהמלמד בקונסרבטוריון " רגיל"או יותר לשעת עבודה ממורה  העד פי ארבע

-ל 65₪בין ים יתלעמורה בקונסרבטוריון ממוצע עשוי להשתכר סכומים הנעים  .יפריפריאל

 400₪-ל 300, בין ם גבוהים הרבה יותרלשעה, בעוד מורה "נחשב" עשוי להשתכר סכומי 75₪

", נגנים בעלי שם"מרבית מורי הקונסרבטוריון אינם מתהדרים בהילת המעמד של  .לשעה

עד השלבים הסופיים של שמירת תלמידיהם בחזקתם  ועל כן הם ימצאו עצמם נאבקים על

לידי באים בשוק הוראת הנגינה  ים בסטטוס המקצועבדליהה, מעבר לכך. גידולם כנגנים

בעוד המורים . ביטוי באופן שבו מתקבלים התלמידים ללימודים אצל המורים השונים

רוב מורי , ולהעדיף את הטובים ביותר חופשיים לבחור את תלמידיהם"הנחשבים" 

המשמעות היא . הקונסרבטוריונים אמורים לקבל לכיתתם כל אחד החפץ ללמוד נגינה

תלמידים שהמוזיקה אינה בהכרח עת לעת משרבים ממורי הקונסרבטוריונים מלמדים 

ניתן לראות שמאבקם של המורים בקונסרבטוריונים על יוקרתם בנוסף,  18.מעייניהםבראש 

 שבעיםישנם כ) עצמם במידת מה גם את מאבקי היוקרה בין המוסדות הולמתהאישית 

המתקיימים בניגוד לשיעורים יחידניים (. ידי משרד החינוך-קונסרבטוריונים מוכרים כיום על

מארג הלימוד בקונסרבטוריון הוא היקפי וכולל הן שיעורי נגינה והן פעילויות , בשוק הפרטי

 סיורי, מבחני שלב, נגינה בקונצרטים, נוספות כמו השתתפות באנסמבלים ותזמורות

כלל הפעילויות של הקונסרבטוריון הן אלה המבנות את אופיו של בית . וכדומה הופעות

קונסרבטוריונים שזכו להיחשב . יוקרתו ומעמדו בשטח, ת מיתוגוגם אבכך ו הספר

ליוקרתיים במיוחד )לרוב ממוקמים באזור המרכז(, יעניקו למוריהם היבט נוסף וחשוב 

מורים לנגינה המועסקים בקונסרבטוריון הממותג כבעל שם, לסטטוס המקצועי שלהם. 

ם הדרישה מהמורים למצוינות במקום מועדף, גבוה יותר, ועל כן געשויים לראות עצמם 

 . יותר הוהישגיות ביצועית תהיה גבוה

 שיטת המחקר

ומחקר המשך , 2011-2009מאמר זה מתבסס על מחקר אתנוגרפי שהתקיים בין השנים 

 המחקר כלל תצפיות בשיעורי נגינה ושיעורי אנסמבל של. 2016-2015שנעשה בין השנים 

ם יים שונים לשם פענוח ההיבטים הפדגוגימורים בשלושה קונסרבטוריונ עשרים ושישה

התקיימו ראיונות  ,בנוסף. העולים בשיעורי הנגינה ובחזרות התזמורת והאנסמבלים השונים

קונסרבטוריונים שלושת הב התקיימוהתצפיות והראיונות . עם כלל המורים ומנחי ההרכבים

ממוקמים  ניםהקונסרבטוריו. ידי משרד החינוך-עלוכרים ומתוקצבים חלקית המ עצמם

                                                
הקוד "תלמידי משכנתא". משמע,  שםנהוג לכנות תלמידים אלה ב, אחת המרואיינותלדברי  18

תלמידים שהמורים נאלצים ללמד בלתי ברירה, אך מתנחמים בכך שבעזרתם לפחות ניתן לשלם 
 משכנתא.
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והוויית , אתוס, ועל כן נשאו אופי שונה של דרכי ניהול ,שונים במרכז הארץ באזורים

-בהיבטים הסוציו האוכלוסייהההבדלים באו לידי ביטוי גם בחתכי . ההוראה בכללותה

 . הן של המורים והן של התלמידים, אקונומיים והאתניים

 רה חברתית למוזיקה כביטוי ליוק זהותם של מורים הבניית 

ועל זיקותיה , על סוגיית היוקרה כמרכזית בתחום הוראת המוזיקהממצאי המחקר מצביעים 

בחרו שוב ושוב לשלב בסיפורי  המורים. הזהות המקצועית של המוריםשאלות של פיתוח ל

השאלות . על כך כללנשאלו גם כשלא , החיים שלהם בראיונות את סיפורם כמבצעים

השתלבה בצורה פנטסטית  ובמאפייניה, אך הם הדגישו כיצד היא הוראהבהתמקדו בעיקר 

אל  "הפלגה חופשית"החלה לך הראיונות מהב ,. בעקבות זאתבחייהם כנגנים פעילים

נשאלה  ,מורה ותיקה לפסנתרלמשל,  19אביבהכאשר . היסטוריית החיים שלהם כמבצעים

 :ענתה, כך שהוראת הנגינה תופסת בחייההחשיבות  על

כתי, אני אומרת לך, בורכתי. אחד הדברים הכי נפלאים שאני אוהבת לעשות בור[ ...[
שנה בתזמורת סימפונית, כל התפקידים  שלושים זה ללמד, אבל אני מנגנת כבר

הם תמיד תפקידים סולניים, הפסנתר הוא כלי של יצירות  ,אגב ,שכתובים לפסנתר
עשיתי  [...] כיף , הוא כלי שתמיד מוביל את התזמורת, זה כזהעשריםבמאה ה

פטרושקה לפני שנה, אתה יודע מה זה פטרושקה? זה יותר מקונצ'רטו של 
אני רעדתי מפחד, אני הפסקתי ללמד תקופה, רק בשביל לשבת  [...] צ'ייקובסקי, זה
בורכתי, כי יש לי איזון נהדר בין רמת הנגינה וכמות הנגינה  [...] לחרוש על זה

אם לא הייתי מנגנת, אני חושבת שהייתי אדם מאוד הביצועית שלי, לבין ההוראה. ו
לא ויתרתי על המקום הזה של  [...] תלמידים שליהלא מאושר, למרות ההצלחה של 

 הביצוע.

 ,עיקר תשובתה של אביבה נסבה סביב סוגיית היותה מבצעת ונגנית פסנתר מקצועית 

מנם והיא א ביכולתה לבצע מוזיקה מסובכת של המאה העשרים.תגאות חשוב לה להו

ההיררכיה על בבירור  הצביעטוענת לאיזון בין היותה מבצעת למורה, אך תשובתה דווקא מ

של רבים מהמורים ביחס  יהםין שתשובותחלהבניתן היה לאורך המחקר תחומים. בין ה

לסוגיה זו היו דומות לאלה של אביבה, מאחר ורבים הדגישו שלהוראה אין משמעות 

לנגינה המקצועית. רבים ביקשו להראות עד כמה הם  מספקת ללא החיבור הישיר

בזכות נגיעתם הישירה לתחום הביצוע  ,מקצועיים, רציניים, ואוחזים בסטטוס גבוה בתחום

 המקצועי. 

רבים מהמורים חזרו על הטענה שהם חייבים להיות נגנים מצוינים על מנת להיות 

לא יוכל ללמד נגינה  באופן רציףמורה שאינו מנגן רבים חזרו על האמירה ש מורים טובים.

                                                
 השמות המופיעים במחקר הם בדויים. 19 
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. והדבר פוגע באיכות ההוראה גופו ותודעתו אינם מתורגלים דיוש, היות באופן מספק

בהמשך לכך, היה מעניין במהלך הראיונות להיתקל באמירותיהם של מורים שפרנסתם 

ין יעל ההוראה. על אף שהם כבר מזמן אינם נגנים פעילים, הם עדבעיקר נשענת כיום 

כים לקשור עצמם לקריירת הביצוע שהייתה להם בעבר מתוך רצון להדגיש, או אולי ממשי

מאשה למשל, המורה  חייהם.תולדות בתפקיד מכריע הביצוע שלתחום אפילו להוכיח, 

הוראה, נשאלה על החוויות שהובילו אותה מתפרנסת בעיקר משבמשך שנים רבות  לצ'לו,

לבחור בהוראה כדרך חיים. היא בחרה מיד לשתף בחוויית ילדות שלה מימיה בברית 

 המועצות לשעבר:

תהיה תחרות בקייב, : "פתאום איזשהו ערב בא המורה שלי ואמר[ ...] אני אספר לך
י שם, תנגני את אנחנו רוצים שאת תיסעי ושתנגנ [...] תחרות של כישרונות צעירים

שהסתכלתי אחרי מי אני  [....] ואני נסעתי לקייב .["...] הקונצ'רטו וכל התוכנית
מנגנת ומי מנגן אחריי, אז היה ממש מאוד מאוד קשה לחשוב איך אני יוצאת בין 

, לא 18אנשים כאלו, ופתאום אני קיבלתי מחיאות כפיים מהקהל, ואני קטנה, בת 
צאות, ותאר לעצמך, שמקום שני אני זכיתי. מקום שני, חרת אומרים את התוו. למ17

 אמן.יעם שם משפחה יהודי, זה פשוט לא י

 כאירוע ברוסיה מאשה בחרה לספר סיפור של הצלחה כבירה שלה כנגנית צעירה ומוכשרת 

לאורך כל הריאיון סיפרה על מקרים רבים נוספים המעלים על נס את . ששינה את גורלה

בתחנות רבות בדרכה בחיים. הצלחותיה מעוררות השראה  ופן כנגניתהצלחותיה יוצאות הד

ובמיוחד לאלה שהגיעו מרקע של חברת מהגרים. עם  ,ומעניקות תקווה לתלמידיה הצעירים

היא אמרה שהיא פשוט הבינה , כמורה תפיסתהלכששאלתי אותה איך הדבר מתקשר זאת, 

שהיא כנראה מאוד , ויות למיניהן(הצלחות רבות שהיא גרפה )כמו תחרבזכות , בגיל צעיר

מאשה . היא רוצה לגדל את תלמידיה בדרך זוו –מוכשרת ועל כן מקומה בתחום המוזיקה 

אופן מוגזם להתפאר ב, כמו גם בריאיון עצמו, נהגה לאורך כל התצפיות בהן הייתי נוכח

 נאיותכתבות עיתו . היא שלפהיהן מול התלמידים והן בפני הישגיה כמוזיקאית וכמורהב

תלמידיה המוכשרים עשויים לשמוע ; בסיפורים על הצלחותיהוהרבתה , )במהלך השיעורים(

כמה וכמה פעמים לאורך השיעור שנגינתם חייבת להיות מדויקת ומושלמת יותר אם הם 

ה לאותו ימחנכת את תלמידהיא , כהמשך ישיר לכך. רוצים להגיע למקומות הגבוהים ביותר

נגינה , מלגות, תחרויות)נסות להתקבל למסגרות הישגיות ל, ומעודדת אותם האתוס

גבוהות ביותר. אכן, יש ערך חינוכי רב ברצון לשאוף לטוב ביותר, אך נדמה שהוא  (סולנית

בתרבות הנגינה המוענקים לנגנים מבצעים  של סטטוס ומעמד םהיבטיב כרוך באופן עקבי

ך כל חייה לראות במש להתורגמאשה, שהתחנכה בברית המועצות לשעבר, . הקלאסית

כך שגם כמורה היא חוזרת ומשתמשת , בהישגיה ביטוי לעמדה תרבותית שופעת יוקרה

 הפןעד כמה דמותה, לאורך כל המחקר, ניתן ללמוד מפדגוגיים.  דפוסי פעולה באותם
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 כמו שהוא מבנה את זהותם של מוריםעד , בשיח על הוראת הנגינה הדומיננטיהביצועי הוא 

  .בצעים פעיליםתפקדים כמאינם משנים רבות  מאשה שכבר

 ועיצובה של ההוראה מדרגים של יוקרה

במידה זו או אחרת את חלוקת ההון הסמלי קובעת  נגינהזהותם של המורים לתפיסת 

אקטיבי  בשדה ההוראה משפיע באופן יםשל המור תיוגםראות כיצד לועל כן ניתן  ,הז בשדה

ליצור הכללות עת עולות סוגיות העוסקות ולה הקושי ע. על אף ששלהם על סגנון ההוראה

מממצאי המחקר שניתן להצביע על  ניתן ללמודן יונים אלה מאלה, עדיהשבמורי נגינה 

: של סטטוס מקצועי מעמדית""ים של מורים לנגינה המעידים על חלוקה טיפוסשלושה 

עוסק בעיקר עתה ומורה שהיה מבצע בעברו  ;ינו מבצע מקצועי )ולא היה בעברו(מורה שא

בהלימה בין ניתן להבחין  ,בהתאםמורה שהוא מבצע פעיל ועוסק גם בהוראה.  ;בהוראה

כך  של המורה.הסטטוס המקצועי מידת הלחץ המופעלת על התלמיד בזמן השיעור לבין 

למשל, מורים שאינם מבצעים מנסים בכל כוחם להקצין את הקפדנות והשמרנות בשיעורים 

מקצועי. קו מחמיר -ל מנת להצליח לייצר קו הוראה אולטרהמועדפת ע כאסטרטגיית הוראה

בשדה  של המורה זה, כך אני סבור, עשוי להיחשב כפיצוי המכסה את נחיתותו המעמדית

סגל גישות פדגוגיות ל יםעשוי ,יםפעיל יםמבצע יושה יםמורלעומתם, הוראת הנגינה. 

מבין המורים שהיו מבצעים . םמעמדלהצדיק את  יםחייב םאינ םמאחר וה ,נינוחות יותר

מכך " המתוסכלים"חלוקה לשני טיפוסים: אלו  זהותלפרנסתם ניתן לנגינה בעבר ומלמדים 

להיות קפדניים באופן מוגזם בסגנון ההוראה גם הם נוטים , מצליחה שלא זכו לקריירה

, (למשלכמו מאשה ) מורים הגאים  בעברם המקצועי כנגנים -באופן הפוך ומנוגד ו; שלהם

  .מאוזן ונינוחהוא לרוב סגנון ההוראה שלהם אשר 

לינור, המורה לקלרינט, משתייכת לסוג הראשון של המורים שמעולם לא היו 

היחידה שהודתה  מבצעים מאחר והיא-בלטה בקרב קבוצת הלא מבצעים מקצועיים. היא

ות אינסופית התמודדביטויים של דבריה היו גדושים ב .קשיים הרבים שהיא חווה כמורהב

על אף שאחוז בלתי  .עמיתיהעם העובדה שהיא מעולם לא הוכיחה עצמה כשוות ערך ל

מבוטל מהמורים שהשתתפו במחקר מתפרנסים בעיקר מהוראה ולא מנגינה, רק לינור 

-המלווה אותה שנים רבות בשל אימתמשך השקט ה חוסרהעידה באופן גלוי ושקוף על 

מלווים הלהודות בדילמות ובקשיים  יש להניח, היה קשה, אחריםלהיותה מבצעת מקצועית. 

הדילמות הרבות שהיה , נדמה של לינורמהתבוננותי בעבודתה  את זהותם כמורים לנגינה.

לחדר העבודה ולפרקטיקות עבודתה כמורה לנגינה. דרישותיה  ודרדיברה ח ןעליה

לחץ מתמיד על מהתלמידים, כמו גם האווירה בשיעורים, מתאפיינים בקפדנות יתר, ב

מתמשך של חוסר שביעות רצון. היא נחשבת למורה בכירה, שעברה מסר התלמידים וב
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ן היא אינה מורה מספיק טובה בעיני עצמה. יכנית הכשרה קפדנית ויוקרתית, ועדיות

כדי ן בו די להיות מורה למוזיקה שהיא בעיקר "חינוכאית" אי: היא פשוטהבעיניה התפיסה 

בהכרה מקצועית ראויה בשדה לזכות בוודאי שאינו מספיק על מנת להיות מורה טובה, ו

 הנגינה י. על כן, קפדנות היתר ושמירה הדוקה על כללי המשחק הביצועי בשיעורהמוזיקה

 . הופכים לאסטרטגיה מאזנת אל מול תחושות הנחיתות המלוות אותה לאורך עבודתה

מם ואל מול תלמידיהם שלינור, בדומה למורים רבים אחרים, עושים עם עצ נראה

שקלול של מרכיבי זהותם האישית ביחס למקומם בשדה המוזיקה וההוראה. מעמדם 

המקצועי וסיפורם האישי מועבדים על ידם כשהם ניגשים למלאכת ההוראה, וה"חשבון" 

שהם מגישים לעצמם ולתלמידיהם עשוי לעצב את התפיסות הפדגוגיות שלהם וההחלטות 

במהלך השיעורים. בעוד לינור ביקשה להגביר את הלחץ בשיעורים, המתודיות שהם נוקטים 

 אצל גלית, מורה לצ'לו ידועה ומבוקשת בארץ, התובנות הפדגוגיות גובשו בדרך שונה

מה היא העלתה דילמה מקצועית לא פשוטה הקשורה ביכולתה ילחלוטין. במהלך הריאיון ע

וברגע נדיר של פתיחות, היא ערכה  במהלך הריאיון, ללמד את תלמידיה לאורך זמן ממושך.

 אישי שלה:-מקצועי-מולי את החשבון המעמדי

אני חייבת לספר על חוויה אישית שהייתה לי לא מזמן, בעקבות שאלה ששאל אותי 
בעלי. יש לי תלמידה בוגרת, הכי מתקדמת, סיימה כיתה י'. ההתלבטות הייתה עם 

אחר. בעלי שאל אותי אם אני הרגשתי שזה זמן טוב להעביר אותה למורה  .עצמי
, להיתפס כמורה של מתחילים. חשבתי לעצמי, 'קטנים'רוצה להיות רק מורה של 

מבחינת סטטוס אני נתפסת ככזו, והחלטתי שאני בסדר [ ...] והייתה לי דילמה. וכן
עם זה. לא שאני לא יכולה ללמד מתקדמים, אבל החלטתי שאני צריכה ללמד ילד עד 

יומיים, -התקדם יותר אצל מישהו אחר. הייתה לי התלבטות של יוםשכבר הוא יכול ל
וזה עבר לי. אני חשתי לרגע שאני כאילו לא מספיק טובה כשהם גדלים, וזה לא נכון. 
זה לא שאני לא מספיק טובה, אני כרגע בשלב הזה, חושבת שיש מישהו שיותר 

, אז אני 'קטנים'מתאים לה. אם בעיני אחרים זה ייתפס כאילו אני רק מורה של 
 מוכנה להקריב.

  והתעקשתי ושאלתי אותה האם היא באמת יכולה, תשובתה של גלית הפתיעה אותי מאוד

. 'קטנים'תפס כמורה של יולה, לוותר על הכבוד המקצועי שלה כמורהבעלת שם לנית 'כצ

 :תשובתה של גלית ממש הוציאה את המרצע מן השק

ן! אתה עוזר לי להבין זאת היטב. זה נכון. העניין אני בטוחה שכ[ פאוזה קלה[ ]...] כן
של ההכרה הוא חשוב, ואני יודעת שיש לי הכרה במקום אחר, ולכן אני רוצה להביא 

הכיף, האינטראקציה והשאר. בגלל שההישגיות  - לשיעור את הדברים שחשובים לי
לוותר המקצועית היא כביכול לא הדבר החשוב לי ביותר כשאני מלמדת, חשתי בנוח 

 על התלמידה לטובת מורה אחר. בלי שזה יהיה לי קשה מדי.
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יחד עם הלך המחשבה של גלית חשף באופן מדויק ביותר את התערבות זהותה המורכבת 

היא אינה  ,. מחדאשת הוראהל מבצעת, ואת המשוואה המתבקשת בין שיקוליה הפדגוגיים

ולהביאם  לגדל נגנים לאורך זמן רוצה להיתפס כמורה נחותה בשל חוסר יכולתה )או רצונה(

היא אינה רוצה ששיקולי היוקרה יעסיקו אותה בשאלות ומאידך , להישגים מופלגים

. הפתרון שלה לדילמה זו נרקם כשהיא עליה ותהקשורות ישירות לדרכי ההוראה המועדפ

הבינה שהיא כנראה פטורה מהמשחק הזה, מאחר והיא מקבלת את היוקרה המקצועית שלה 

ם אחר", בעולם הביצוע, ועל כן היא חסינה מפני חוסר הערכה של הסביבה כמורה "במקו

ל ים שלנגינה. נדיר שמורה לנגינה יוותר מיוזמתו על המשך הוראת תלמיד לאחר מספר שנ

אינם יכולים , בשדה הביצוע כמו גלית מורים שאינם ניצבים בסטטוס מקצועי גבוה. הוראה

משליכים על תלמידיהם את בדרך כלל נהנית ממנה ו להרשות לעצמם את המשוואה שהיא

 .  כל מאווייהם ויוקרתם המקצועית

  וםכסי

מורי נגינה בשדה המוזיקה במאמר זה ביקשתי להראות כיצד פועל מנגנון היוקרה בקרב 

מוכרים בקפדנותם וברצונם העז לשמר את שיטת ההוראה  . רוב המוריםהקלאסית

ממשיכות להתקיים  אלו שפדגוגיות אני טוען, . ת ביותרהמסורתית בצורה הטובה והמוקפד

אלא מתוך , לא רק בשל רצונם של המורים לשמש כשומרי הסף של התרבות הקלאסית

תרבות  .יוקרהוב עדףומ ולזכות במעמד סטטוס גבוהשאיפתם להתמקם בשדה ההוראה ב

על מנת ו 20,המוזיקה הקלאסית מושתתת במידה רבה על חוללות מתמדת של הון סמלי

על  יםהמכילסוכנים כולשמש  על המורים לציית לחוקי המשחק ,לתפוס מקום קדמי בשדה

 .את הכללים הנדרשים םעצמ

מתוך המחקר עולה תמונה ברורה שלמקום הביצוע בחייהם של המורים ישנה 

גישתם הפדגוגית. מאחר על דרך עיצוב , ושלהם שאלת הסטטוס המקצועי רבה עלהשפעה 

קונסרבטוריונים )שרבים מהם אינם נחשבים למורים ב םזה עומדים מוריובמרכז מחקר 

שוב ושוב דילמות, לבטים וקשיים הקשורים בסוגיית מעמדם בשדה  יםבעלי שם(, עול

ודרכם להשגת הכרה. כל אחד ואחת מהמורים במחקר מתמודדים עם שאלת היוקרה, דווקא 

שורה הראשונה של מורי הנגינה משום שחלקם הגדול מבינים היטב שהם אינם ניצבים ב

המורים מבקשים לקרב במידת האפשר את תלמידיהם להבנת לרוב, כפתרון,  בארץ.

אינם מוותרים על זהותם כמוזיקאים הם וכך , המחויבות שתובע עולם המוזיקה הקלאסית

 .מבצעים השואפים לשלמות אסתטית

                                                
  20 בורדייה, 2005
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ינוך המוזיקלי מכאן עולה השאלה המרכזית ביחס לאופן שבו מתנהלת ליבת הח

ולעמול על , אם מורה נדרש לחזק את מעמדו כאיש ביצוע. בישראל ובעולם המערבי בכלל

ביחס  חשובותות שאלות עול, חיזוק ההון הסמלי שוב ושוב אל מול גורמי השדה השונים

זהותו המורכבת של המורה אינה מאפשרת . החינוכית של הוראת המוזיקה והנגינה הלמהות

בקו לא תמיד עומדות שובתפיסות פדגוגיות ופן נינוח בשאלות חינוכיות לו להתבונן בא

כל סטייה מדרך הישר עלולה  שדה המוזיקה הקלאסית.בהמקובלות דרישות האחיד אל מול 

, ועל כן רבים ממשיכים להעמיד מורה בסטטוס המקצועי שלואותו בסופו של דבר לעלות ל

 . לי כולואת הביצוע במרכז ההוויה של החינוך המוזיק

המחייב אותו להעמיד את זהותו כמוזיקאי לפני  מאחר והמורה לנגינה מצוי במלכוד

זהותו כמחנך, ניתן אולי לתהות ביחס למידת הפתיחות של תחום זה לאוכלוסיות מרובות 

יותר וסוגי ביטוי שונים של הנגינה הקלאסית. תחום הנגינה החובבנית או הקהילתית לא 

יות ואין בו שאיפה מספקת להישגיות ומצוינות. מורים שיבחרו במודע ייחשב רציני דיו, ה

למצוינות, טפח תלמידים שאינם שואפים ויעדיפו ל ,וותר על חשיבות הפן הביצועי בחייהםל

עלולים לאבד את הלגיטימיות שלהם בשדה הוראת המוזיקה. מכאן עולה השאלה 

ות הללו, על מנת שאוכלוסיות המתבקשת, באיזו דרך בכל זאת ניתן להתגבר על הדילמ

רחבות יותר יוכלו ליהנות מלימוד מוזיקה קלאסית, מבלי שהדבר יסכן את מעמדו של 

 המורה. 
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