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  1שינוי התנהגות באמצעות תרבות הקול 

  אוה ברנד' דריהודית פינקיאל ו

  

  תקציר

בשירה , הניסוי המתואר כאן מדגיש את טיפוח הקוליות של צוות הגן ושל הילדים
המודעות לשימוש . הילדים-במטרה לשפר את האינטראקציה החברתית בגן, ובדיבור

ד פיתוח קול אצל מורה מקצועית כדי כל צוות הגן לומ) 1: (בקול נוצרת בשלושה שלבים
, משחקי שירה ואלתור, הילד משתמש בקולו לשם הבעת רגשות) 2(להוות מודל לחיקוי 

יוצרים מודעות אצל הילד ) 3(וכן לשירת שירים יחד עם המורה למוסיקה ועם הגננת 
המורה למוסיקה בגן מובילה את תהליך . לשימוש בקול בדיבור לשם תקשורת חברתית

ובוחרת ביצירות בעלות איכות , בביצוע חי, פת הילדים למוסיקה בעלת ערך תרבותיחשי
עשירת , הגננת מזמנת תנאים לעשייה מוסיקלית יומיומית בתוך סביבה פעילה. להאזנה
  .גירויים

  
  ?האם מודעות לשימוש בקול יכולה להשפיע על התנהגות של ילדים בגן

במשרד החינוך יסודי -פרי של שיתוף פעולה בין האגף לחינוך קדם, שאלה זו עומדת בבסיס הניסוי המתואר כאן
תוך רצון לגשר בין , אילן-באוניברסיטת ברהחברתית אינטגרציה הלמידה וה, קידום ההוראהלבין המכון ל

 את השפעת העשרה מוסיקלית על בודקהניסוי  .המחקר והתיאוריה האקדמיים לבין המעשה החינוכי בפועל
שימוש בקול מוגדר כאן . טיפוח הקוליות בשירה ובדיבורמודעות ודגש מיוחד על עם , בגןהתנהגות ילדים 

  . נוצרת בשלבים, בניסוי זה, המודעות לשימוש בקול. כשירה ודיבור של המחנכות ושל הילדים עצמם

ילן כדי א-לומדות פיתוח קול אצל מורים מומחים באוניברסיטת בר, גננות וגם סייעות, בשלב הראשון המחנכות
שנתית להעשרת הידע המוסיקלי -משתתפות הגננות בהשתלמות רב, בנוסף. שיוכלו לתפקד כמודלים לילדים

, דיון בנושא קריטריונים לבחירת שירים, הנושאים בהשתלמות כוללים התפתחות מוסיקלית של ילדים. שלהן
, תנועה וריקוד, לץ של שירים ויצירותהכרת רפרטואר מומ, עיבודים ויצירות בעלי ערך תרבותי ואיכות מוסיקלית

תכנון חגיגות וטקסים ויסודות , הכרת המוסיקה המסורתית של קהילות ישראל, טיפוח יצירתיות מוסיקלית
כך מפתחות הגננות יכולות מוסיקליות שמאפשרות להן לשיר באופן חופשי וליצור רצף . הנגינה בדרבוקה

  .ים של המורה למוסיקהבין ובין השיעור, מוסיקלי בפעילות יומית

שיעורים אלה הם לב ליבם .  ילדים12 – 10ניתנים על ידי מורה מקצועית לקבוצות של , שיעורי המוסיקה בגן
שליטה , תרגילים לחיזוק המערכת הקולית, השיעורים כוללים משחקים ליצירת מודעות לקול. של השלב השני

. בהתאם לקולו הטבעי של הילד, ים בגבהים שוניםבעוצמה ומתן לגיטימציה להשמעת קולות שונים ומשונ

כשהם חוזרים על שירים מוכרים וממציאים , הפקות אלה מקבלות ביטוי נרחב במשחק החופשי של הילדים
   משלהם שירים חדשים

);1998 ,Campbel Moog ;1986 ,Miller ,1968 ;,Tarnowsky 1994(  בשלב זה משתמש הילד בקולו לשם

  .משחקי שירה וכן לשירת שירים יחד עם המורה למוסיקה ועם הגננת, ראלתו, הבעת רגשות

שירים מתוך מסורות קהילות , רפרטואר השירים הנלמדים בגן מגוון וכולל שירים בעברית ובשפות אחרות
צוות הגן בוחר את השירים המושרים בהתאם . ושירים ישראליים מתקופות שונות וסגנונות שונים, ישראל

המורה למוסיקה מלמדת את השיר תחילה ללא . ומטרת לימוד השיר, מנעד, מנגינה, של טקסטלקריטריונים 
הקלטות שנשארות בגן נבחרות תוך שימת דגש לאיכות . ליווי ומדגימה ביצוע אסתטי שמתאים לסגנון השיר

  . וכן מוסיקליות של הליווי, דיקציה והבעה רגשית שתואמות את הטקסט, הקולית של הזמר

מודעות :  זוכים למשוב ספציפי לגבי הקולות שמשמיעים ובכך נוצרת תשתית למעבר אל השלב השלישיהילדים
אך הוא חשוף גם , עולמם של הילדים שופע דמיון ויצירתיות. לשימוש בקול בדיבור לשם תקשורת חברתית

 מרגיעאווירה מרפה ווכן תמיכה ויצירת , תפקידו של המחנך כולל הזדהות עם רגשותיו של הילד. למתחים רבים
 מודעות .ליצירתיות חיוביתלהתנהגות נאותה ולפנות מקום ניתן  כך. אלימות וחוסר שקט, במצבים של תסכול

מסייע בהפגת מתחים ומהווה מודל לילד למגוון האפשרויות הקיימות , של המחנכות להשפעתו של קול הדיבור
   .אישית-בתקשורת הבין

עם זאת מחקרים בתחום מלמדים כי לימוד מוסיקה מפתח .  אסתטית ורגשיתמוסיקה נלמדת בעיקר לשם הנאה
, Blacking, 1995 ;Campbell ;1996 ,סטור  ;2003, ברנד ופינקיאל  (גם כישורים אינטלקטואליים וחברתיים

1998 ;2002 ,Custodero ;  

                                                 
הלמידה והאינטגרציה , המכון לקידום הוראה אסופת מאמרים ומחקרים מיום העיון שערך – טנא מוסיקלי מאמר מתוך 

   .2004יום העיון נערך בשנת . 14 – 7עמודים , אילן- באוניברסיטת ברהחברתית
  . גנית ווינשטיין' בראשותה של הגב, ניסוי זה ממומן על ידי אגף הניסויים של המזכירות הפדגוגית    1
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DeNora ,2000;Garaigordobil y Pérez Fernández   ,2002; ,Hargreaves 1991; (2002 ,Yazejian 
and Peisner-Feinberg ;2002 ,Portowitz .היא מרכזית בפעילויות פיתוח כישורים אלה מודעות ל

  .   זותוכנית העשרה מוסיקליתב המבוצעות על ידי הגננות

  צוות הניסוי

תגבור  חבעזרת הסייעות וכו, הגננות מובילות את הפעילות. ברק-בבני, הניסוי מתקיים בשני גנים בפרדס כץ  
  . הדרכה ויעוץ מוסיקלי, בהוראה

  רודהסייעת עליזה , עדינה שטרק; צדוקנעמי  סייעת, מאנייברוריה ג     : וסייעותגננות
 .B.A, שרית גינגולד; אילן -אוניברסיטת בר,  ותעודת הוראה במוסיקה.B.A, רונית איצקוביץ  :  למוסיקהותמור

  ןאיל-אוניברסיטת בר, ותעודת הוראה במוסיקה
  יסודי-מוסיקה באגף לחינוך קדםל מדריכה ארצית. M.A., יהודית פינקיאל : הדרכה

 האינטגרציה החברתיתהלמידה ו, ההוראהראש אגף המוסיקה במכון לקידום , ה ברנדו א'דר :ייעוץ אקדמי
  אילן-אוניברסיטת בר, במערכת החינוך

  ד"י ממ"מפקחת גנ, דורית קוך :ד"מפקחת ממ
  י בעיריית בני ברק"מנהלת גנ, עמוסייונה : י"מנהלת גנ

  מרשתת גני ניסוי במזכירות הפדגוגית, חייה נסצקי: מרשתת

  אוכלוסיית יעד

חלקם בטרום חובה ,  ילדים35-בכל גן כ. בני ברק,  ילדים בשני גנים בפרדס כץ70-בניסוי זה משתתפים כ
בשני הגנים הם בני משפחות השייכות הילדים . כך שכמחצית אוכלוסיית הגן משתנה כל שנה, וחלקם בגן חובה

. ומקרים לא מעטים של אלימות ושימוש בסמים, אקונומית נמוכה עם אחוז אבטלה גבוה-ברובם לשכבה סוציו
הילדים . אך קשה להורים להתפנות לזמן איכות עם ילדיהם בבית או מחוצה לו, המשפחות ברוכות ילדים

, הצהרים הם מבלים מחוץ לבית-את שעות אחר. ם המילוליובמיוחד בתחו, סובלים מחסכים בתחומים רבים
קשיי הילדים בגן באים לידי ביטוי . גם הם מבתים הרוסים ובעייתיים, לעיתים עם ילדים, בחצר השכונה

הגננות . רגשי וחברתי, מילולי-קוגניטיבי, מוטורי-סנסורי: בהתנהגותם ובהסתגלותם בתחומי ההתפתחות שונים
ומחפשים דרכים יצירתיות לקידום הילדים כדי לשפר את סיכוייהם , ים מדי יום עם קשיים אלווצוותי הגן מתמודד

  .הספר ובחיים בכלל-להצלחה בבית

  מטרות הניסוי

 תוך פיתוח, עושר והנאה, כאפיק לסיפוק, לטפח את הפוטנציאל המוסיקלי של הילדים .1
  .כישורים קוגניטיביים נלווים

  .קול בריאה ומוסיקלית בשירה ובדיבורילדים  הרגלים של הפקת לפתח ב .2

  .לעודד אצל הילדים ביטוי רגשות באמצעות המוסיקה .3

  אישית שיובילו לסובלנות ולשיתוף פעולה -ילדים מיומנויות של תקשורת ביןלהפעיל ב .4

  .ביניהם .5

בו יאזינו לביצוע חי של יצירות שנלמדו , של השתתפות בקונצרטאסתטית לחוויה הילדים לחשוף את ה .6
  .בגן

  .הספר- תכנית שיש בה פוטנציאל לרצף והמשכיות ללימודי המוסיקה בביתלבנות .7

הגננות יהוו .  צוות הגן יתעצם ויעבוד עם תחושה של יכולת ביצוע עצמאי בפעילויות מוסיקליות רבות .8
  .דוגמה ומודל לגננות אחרות המעונינות לאמץ את המוסיקה כאמצעי לשינוי התנהגות הילדים בגן

  סוי בגניםביצוע הני

 12  - 10 בקבוצות קטנות של  בשיעור מוסיקההילדים פעם בשבוע במסגרת הניסוי משתתפים  .1
מתוך גישה תואמת התפתחות , שיעורי המוסיקה כוללים מגוון רחב של פעילויות.  ילדים

-Akoschky 2000 ;.Rossberg,; )בהדפסה( שובל ;2001, 1999 ,מיכלוביץ ;2002,לימור(
Gempton et al ,1999 ;Smithrin ,1997 .( תוך כוונה " במקום הימצאו"בגישה זו נפגשים עם הילד

כולל המוסיקה שיעור . מוטורי-רגשי ופסיכו-חברתי, קוגניטיבי: לקדם אותו בכל תחומי התפתחותו
הסמלה וציור , רישום גרפי, )תנועות שמשקפות את התוכן המוסיקלי" (מראות", אלתור, נגינה, שירה

ולימוד מושגים מארגנים וכן מונחים בסיסיים , פנטומימה ודרמה, ריקודים ותנועה, סיקהפי מו-על
שמים דגש מיוחד על הקשר החברתי וכן , בשיעורים אלה.  המשמשים בסיס לתיאור מילולי, במוסיקה

  . של הילדים, היצירתי, על הביטוי האישי

וכן חומרים דידקטיים , קלית בגן הפעילות המוסיהנחיות להמשךהגננת מקבלת מהמורה למוסיקה  .2
  . לפעילות העצמאית של הילדים

פעילויות אלה נשענות  . בגןיעור המוסיקהלש כהמשך,  פעילות מוסיקלית משלה במליאההגננת יוזמת .3
במוסיקה של הידע שנרכש בשנות ההשתתפות בהשתלמויות  שלה ועל  הידע המוסיקלי האישיעל
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 "צלילונים"ובהשתלמויות למורים למוסיקה ולגננות בתכנית , הרשות המקומית בשיתוף משרד החינוך
  . אילן-באוניברסיטת בר

טייפ וקלטות עם יצירה , בפינה כלי נגינה ואביזרים.  פועלים הילדים באופן עצמאי בפינת המוסיקה .4
  ספריית קלטות זו כוללת את היצירות .לבחירה ולהשמעה על ידי הילדים באופן עצמאי, אחת מכל צד

  .שיטה המתכללתלפי הואת השירים המלווים את הנושא הנלמד בגן , למדו בשיעורי המוסיקהשנ

  תרומתן של דרכי פעולה במוסיקה

דרכי הפעולה במוסיקה הן מגוונות כדי לאפשר לילדים התנסויות מסוגים שונים וכך לעודד אותם להשתתפות 
 ;Rice & Wilcox Gempton , 1995; Rossberg-Gempton et al. ,1999,; 2000, קרטיס(פעילה משלהם 

,Sims 2001 .(תחומי המוסיקה העיקריים בהם מתמקד הניסוי הם:  

,  לפיתוח מיומנות שירהפעילות,  קבוצות ועמים אחרים,גשר אל תרבויות, אמצעי לביטוי רגשי וחברתי  :שירה
התפתחות ב גיל הקריטי ואפילו, מהווה תקופה מואצתחשוב לזכור שגיל הגן .  מכשיר עזר בתחומי חינוך שוניםו

  .יכולת השירה

  . ושימוש במרחבמוטורית של הגוף-זיויתרומה להתפתחות הפ, מקור לטיפוח הדמיון והיצירה :תנועה

, יצירת קשר עין ומגע, חלוקה של מקום פיזי; אמצעי המעודד התפתחות חברתית בזוגות ובקבוצות: ריקוד
   .התמצאות במרחב

 רמות פתמשק" מראה"ה. ורוניקה כהן' י דר"שפותח ע, כלי לניתוח מוזיקלי באמצעות תנועה: "ראותמ"
על ידי הילדים מעורר הבנה מוסיקלית אינטואיטיבית ומשמש " מראה"ביצוע ה.  היררכיות של ארגון מוסיקלי

  .יסוד לזיכרון מוסיקלי ולתיאור מילולי של המוסיקה

, בסיס לאלתור, מכשיר לפיתוח מיומנות נגינה, מעודד פעילות חברתית, חברתיאמצעי לביטוי רגשי ו: נגינה
  . מכשיר עזר בתחומי חינוך שונים

. ובסיומו נותן תמונה של קטע המוסיקה כולו" עקבות"המשאיר , אמצעי לתיאור המוסיקה: הסמלה ורישום
תוך מתן משוב שיוצר , יימתהבעה של הילד בציור וברישום מאפשר למחנך להתחבר להבנתו המוסיקלית הק

  .מודעות לידע אינטואיטיבי זה

  קשר חברתי

 שיעור המוסיקה מזמן מצבים נוחים לקידום הקשר . דגש על הקשר החברתיניתןבמהלך כל הפעילויות 
המורה למוסיקה בונה פעילויות בהן מפגש קצר . בין השאר באמצעות פעילות בזוגות, החברתי בקרב הילדים

, מצב זה מפחית דחייה. הפעם עם בן זוג אחר, בני הזוג נפרדים ושוב נפגשים. חש באקראיעם בן זוג מתר
  .  מעודד קבלה ופתיחות ומגביר בטחון עצמי של הילד

, יצירת קשר עין וקשב לאחר, טיפוח אינטראקציה חברתית תומכת וחיובית כוללת מוכנות לעבוד עם כל אחד
הערכה , מודעות להתנהגות,  החלטות תוך הפעלה של שיקול דעתקבלת, ריסון אימפולסיביות, יצירת מגע

  .אישית ומתן משוב מילולי לחבר

  תיעוד

וצילומי , תצפיות, כתיבת יומנים על ידי המחנכים והמורה למוסיקה, ראיונות: הניסוי מתועד בדרכים שונות
מאית של הילדים בפינת פעילות עצ, צילומי הוידיאו נערכים פעם בחודש ומתעדים שיעור מוסיקה. וידאו

מערך  יעזור בקביעת, ותיעודובנייה עדיין בשלב הניסוי נמצא . ומשחק חופשי בתוך הגן ובחצר, המוסיקה
  .מחקרה

  ציפיות

יומית והמודעות לשימוש בקול תשפיע על מגוון התנהגויות בקרב -אנו מצפים שהפעילות המוסיקלית היום
על , על שיתוף הפעולה, על הקשב והקשר לזולת, רצון להתנסותעל הסקרנות וה, על אופן הדיבור: הילדים

ייתכן שניתוח סרטי . ועל השימוש בשפה, על חיפוש דרכים לפתרון בעיות, הרצון לאלתר ולהציע רעיונות
  .הווידיאו יזהה תרומות נוספות של הפעילות המוסיקלית בגן

     תופעות שנרשמו בתצפיות

יהוו בסיס ליצירת  תצפיות וסרטי וידיאו. ר היום ניתן לזהות שינויים מסוימיםהניסוי פועל זו השנה השנייה וכב
  :ניתן לציין את התופעות הבאות, בשלב זה. מערכת של קטגוריות למחקר שייבנו בעתיד

 שיפור בקשב ובריכוז 

  הניכרתוכן בהקשבה לחבר) גננת או מורה למוסיקה(האזנה למחנכת , זוהה בעת האזנה למוסיקההקשב מ
  .בעיקר בעת פעילות עצמאית בפינת המוסיקה

   ובדיבורשליטה בקול בשירה

   .   תוך מודעות לעוצמה ולהבעה שיריםתשירזו מתבטאת ביכולת 
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  שליטה בקול הדיבור

   .)חצר הגן, פנים הגן ומקומות ציבוריים ( "קול חוץ"ו" קול פנים"הבחנה ושימוש מתאים בשליטה זו מתבטאת ב

 חברתיתאינטראקציה הרחבת 
השתתפות בדיון  , מוכנות לקבל תפקיד ולמלא אותו:קבוצות קטנותזוגות ובניתן לצפות בהתנהגויות חברתיות ב

מוכנות להשתתף  ,תמיכה באחר, פתרון בעיותקבלת החלטות לשם , האזנה לדעות של אחרים, עם חברים
, בעת המשחק בחצר. ל הילדים התנהגויות אלה נצפות בפעילות המוסיקלית העצמאית ש.בפעילות עם אחרים

 .ומעט ילדים משחקים לבדם, ניתן לראות שילדים משחקים בזוגות או בקבוצות קטנות

  ריסון אימפולסיביות

  .לחשוב לפני מתן תגובה, לפעול על פי סבב, זוהה ביכולת לחכות לתורמהתנהגות זו 

 רגשיתהעמקת הבעה 
משחק , פנטומימה: יטוי רגשות הקשורים למוסיקההילדים מביעים את עצמם בדרכים שונות המאפשרות ב

  .וביטוי מילולי ,רישום גרפי, שירה, נגינה, התנוע, דרמטי-סוציו

  מוטוריתשליטה
  .תנועה ונגינה בכלי הקשה שונים ובעיקר על דרבוקהב זוההממוטורית השליטה ה

 הרחבת הביטוי המילולי
 ובמתן הרחבת אוצר מילים מתוך טקסטים של שיריםב, םשימוש מונחים ומושגים מוסיקלייב תארות זו מיכולת 

  .הנחיות בעבודה בקבוצות

  סיכום

והיא תורמת לשילובו בלימודים , תכנית זו מזמנת אפיק מיוחד לפיתוח הפוטנציאל מוסיקלי הייחודי של כל ילד
קוגניטיביים ופיתוח כישורים , המאפשרת הזדהות וביטוי רגשי, המוסיקה משרה אוירה נעימה בגן. ובחברה

המוסיקה מקדמת סובלנות כלפי תרבויות שונות המעודדת כבוד הדדי וצמצום פערים , כמו כן. וחברתיים
ולהעשרה של עולם אסתטי אומנותי , הילד יהיה פנוי ללמידה מהנה, בסביבה רגועה ותומכת. חברתיים

  .שמעניקה המוסיקה
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