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מתי מומלץ להתחיל ללמוד
נגינה ,מה ההבדל בין כלי
אקוסטי לחשמלי ואיפה
משתלבים ההורים בתהליך?
שני מורים לפסנתר עונים
על שאלות המחץ של האם
הפולניה ,ומזכירים שלמרות
החידושים הטכנולוגיים אין
תחליף לשילוש הקדוש:
תלמיד  -מורה  -פסנתר
אקוסטי {שרון דובקין}

את היחסים שלי עם הפסנתר אפשר לתאר כסוג של “מקריות” .למדתי
קצת פסנתר ביסודי ,עברתי לכלים יותר “מגניבים” בחטיבה ,ולבסוף
ארזתי את כל מורשתי המוזיקלית וזרקתי לבוידם במהלך שירותי
הצבאי .אבל השנים עשו עמי חסד ,ולמרות שכמעט כל אחד ממוריי
המיואשים לפסנתר דקלם בנאמנות ש”אם לא מתאמנים שוכחים הכל”
אחרי שסיימתי לימודים אקדמאיים חזרתי למקלדת של הפסנתר.
להפתעתי ,הידע לא נשכח אלא רק השתבח ,ובלי שהשקעתי מאמצים
גיליתי שזכיתי בהזדמנות שנייה :מתנה שקשה להעריך בגיל צעיר ,אך
היא אוצר יקר מפז בבגרות.

צעדים ראשונים

אז לפני שאתם רצים לרשום את העולל לחוג המוזיקה במתנ”ס ,דומה
שהגישה היא זו שעושה את ההבדל .אתי רוזנבאום ,מוזיקאי ואיש חינוך
מזה  25שנה ,המשלים בימים אלו דוקטורט בקומפוזיציה בUniversity-
 ,of California Santa Cruzמזכיר לנו שנגינה היא כמו כל תחום
לימוד אחר :דורשת מגוון רחב של כישורים מוטוריים ואינטלקטואליים
המומלצים לרכישה בגיל צעיר – אבל רלוונטית רק כשיש מוטיבציה
מצד הילד“ .יש מחקרים שאומרים שבגיל צעיר המוח יותר
פתוח לקלוט וללמוד דברים חדשים ,אבל מצד שני ,בגילאים
צעירים גם הידיים יותר מדי קטנות בשביל הפסנתר .באופן

מוזיקה
ארז אביעד מנחה קונצרט במסגרת תוכנית "מפתח" לחינוך מוסיקלי מבית הפילהרמונית

"יש ילדים שאם האימא
ת שב לי דם כ שה ם
מתרגלים זה יעודד אותם,
ויש כאלה שזה יעצבן אותם ולא
יאפשר להם להיות עם עצמם שקטים
ומרוכזים -כל מקרה לגופו"

כללי ,ניתן לומר
כי ככל שהתלמיד
צעיר ויותר רוצה
ללמוד ,כך התהליך יהיה
פרודוקטיבי .הדבר החשוב
ביותר הוא שהמורה יעריך
באופן מושכל את האתגרים
שמתאימים לתלמיד ,יאמץ
גישה נכונה שתעודד ותרתום
אותו למשימה וישלב בין כיף
ועניין להשגת המטרה .ו'כיף' זו לא מילה גסה :אפשר ליישם תהליך איטי,
שבו הילד מטמיע דפוסים של משחק ואימון באופן מהנה”.
אבל הגיל כן קובע.
“באופן כללי כן .אם נבדוק את הביוגרפיות של פסנתרים מפורסמים,
הם בדרך כלל התחילו ללמוד בין הגילאים  .4-6ילדים לומדים מהר
יותר ,והכי חשוב :הם מטמיעים זאת לעומק .מי שלא עבר בגיל צעיר
את תהליך הלימוד וההטמעה של הנגינה ,ייאלץ לעבוד קשה יותר
בשלב מאוחר יותר .בסופו של דבר ,כל פסנתרן נדרש להקדיש מאמצים
לשיפור הטכניקה ,בכל גיל ,אבל מי שהחלו ללמוד ולהתאמן בגיל
הנכון יכולים ליהנות מיכולות אלו באופן מעמיק יותר” ,מסכם אתי.

מוצרט לזאטוטים
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ויש מי שלוקחים את ההמלצה הזאת עד לגיל הינקות .בשנים האחרונות
אנחנו שומעים על יותר ויותר מחקרים שמצביעים על תרומת מוזיקה
קלאסית להתפתחותם של תינוקות ,ולצד קלטות ה”בייבי” הרלוונטיות,
יותר ויותר חוגים ממליצים לנו להטמיע את המורשת הקלאסית כבר מגיל
שנה .ארז אביעד ,המשלים תואר שני באקדמיה למוזיקה ומחול בירושלים,
מורה לפסנתר כעשור בסטודיו “פיאניסט” תל אביב ועורך קונצרטים
במוסדות חינוך במסגרת תכנית “מפתח” לחינוך מוזיקלי ,מרים את הכפפה.
“יש הרבה מחקרים בנושא הזה והמפורסם שבהם לדעתי הוא על "אפקט
מוצרט" .אך המסקנות אינן חד משמעיות .אין ספק שבכוחה של המוזיקה,
המופשטת מבין כל האמנויות ,לפתח תבניות קוגניטיביות ורגשיות ואף
להיטיב עם תחומי דעת אחרים .ישנו גם פרויקט  ,ZEROשבראשו עומד
פרופ’ האוורד גרדנר ,אשר מצביע על החינוך המוזיקלי כעל אחד מאפיקי
האינטליגנציה הבולטים בהתפתחותם של צעירים .לדעתי ,כדאי להכיר
לילדים ,כשהם עדיין “דף חלק” ,את היופי שיש בסגנונות שונים של
מוזיקה ,ולפתח הרגל לשבת ולהאזין למוזיקה ולא רק כרקע לפעילות
אחרת .בנוסף ,לימוד מוזיקלי תורם באופן כללי להתפתחות של הילד.
מחקרים רבים הוכיחו כי עיסוק במוזיקה מגביר את כושר הריכוז והלימוד,
משפר את היכולת המוטורית והתיאום בין שני חלקי המוח ומגדיל את
הביטחון והדימוי העצמי .בנוסף לכך ,טיפוח יכולת ההקשבה במוזיקה היא

בסיס טוב לתקשורת בין אנשים,
הדורשת קשב והתייחסות
לאחר”.
ועד לאיזה גבול מותר “לדחוף”
את הילד?
“לא כדאי לדחוף יותר מדי,
ומספיק להזכיר לילד להתאמן”,
ממליץ ארז“ .יש ילדים שאם
האימא תשב לידם כשהם
מתרגלים בבית ,זה יעודד אותם ,ויש כאלה שזה יעצבן אותם ולא יאפשר
להם להיות עם עצמם שקטים ומרוכזים  -כל מקרה לגופו .אפשר לעזור
ביצירת סביבה נעימה ושקטה לתרגול ,להתעניין בשיעורי הנגינה ,לתמוך
ולעודד ברגעי משבר וללכת יחד ,הורה ותלמיד ,לקונצרטים חיים  -כך גם
הבית כולו נהנה ומשתתף בחוויה המוזיקלית”.

בסולם המולטי-מדיה

אבל בין הקצוות דומה שלא מעט תלמידים נוטים לעזוב ולחזור להתנסות
ולחפש ערוצים נוספים ללימוד מוזיקלי .בעידן המולטי מדיה האפשרויות
הרבה יותר מגוונות ,וההפכפכות של הילדים גורמת ללא מעט הורים
להטיל ספק ברצינות ובמחויבות של הילד .לאלו שניגבו דמעה כשהילד
ניגן בחדווה צלילים ראשונים מבטהובן ,אבל נטש את הייעוד לטובת
גיטרה “הירו” או משחקי קריוקי – שמאפשרים להגיע לתוצאה הסופית
בלי לעבור את שלבי הלימוד והאימון המפרכים  -המורים ממליצים
שלא לוותר כל כך מוקדם“ .מהניסיון שלי ,עדיין לא המציאו תחליף
מספק למורה אנושי” ,אומר אתי“ .האינטראקציה בין המורה לתלמיד
(בלימוד אישי או בקבוצה) משלבת מכניזם מורכב וגמירה של ציפיות,
הנחיות ,קבלה ,התדיינות וכדומה .אני גם לא ממליץ על בחירה בכלי
חשמלי  -שהוא יותר זול ו”זמני”  -לילד שמתחיל להתעניין במוזיקה.
להתחיל לנגן על כלי חשמלי זו נקודת מוצא בעייתית ,שכן עדיין לא
פותח כלי אלקטרוני שמגיע לעושר הסאונד והמגוון שטמון בפסנתר,
ומשום שהוא לא מחקה באופן מדויק את המגע הנכון בקלידים (גם אם
היכולות משתפרות מיום ליום) .מצד שני ,גם רכישה של פסנתר יכולה
להיות נקודת מוצא שלילית ,שתפגע בהתקדמות העתידית של התלמיד.
אבל בשורה התחתונה הכסף הוא לא המשוכה הבעייתית .בכל מקרה,
אפשר למצוא פסנתר נחמד מיד שנייה ,ובמקרה הגרוע  -למכור אותו
בהמשך” .וארז מסכם בנימה אופטימית“ :האחיין שלי בן הארבע קיבל
ממני מתנה ‘פסנתר כנף’ יפהפה מפלסטיק ,והוא מתיישב לידו ומנגן
עליו בהנאה רבה .כל דבר שמחבר ומקרב אותנו לעולם המוזיקה הוא
חיובי ,גם אם זו נגינה במחשב או באייפון .עם זאת ,ברור לכולם שאף
אחד לא נהיה פסנתרן מזה”.

