
 ב"תשע/תמוז/ז"ט

1 

אחד עשר ושניים  , שיעור עשירי

 המאה הקלאסית –עשר 

 פנחסי-הילה קובריגרו: מרצה

 רקע לתקופה הקלאסית

 .חזרה לשכלתני בעקבות ההצטעצעות בבארוק•

 .קונצרטים, צרכני תרבות –מעמד הביניים •

, בוני כלים, סולנים, (המשך מהבארוק)מנצח •

 .אקוסטיקה

 .כינור ופסנתר: כלים עיקריים•

 

 

 משקלים -עבודת המנצח 
 הקצב –הטמפו = מפעם 

 הדגשים בקצב= משקל

 :יש חמישה או שישה סוגי משקלים

 2,4,8 –זוגי 1.

 3,6 –ואלס /משולש2.

חלק אחד זוגי שלם וחלק אחר במשקל   –מתחלף 3.
 .משולש

 –באותה קבוצה חלוקה של זוגי או משולש  -מורכב 4.
 .7משקל  5משקל 

-פוליריתמית מלחינים במאה ה –מוסיקה רב משקלית 5.
באותו זמן שמישהו מנגן  . סטרווינסקי/ כמו פרוקופייב 20

 .4 -ו 3משקל זוגי מנגנים 

 

 המנצח

 .מקל הניצוח בידו הימנית  -מפעם ומשקל : יד ימין•

 downפעמה ראשונה הכי חשובה תמיד כלפי מטה –

beat. 

 up beat –פעמה אחרונה –

 .דינמיקה ומהירות: יד שמאל•

 :תנועות הניצוח

 "קו הניצוח"ניגע פעמים ב –משקל זוגי 

 משקלים -תנועות המנצח 

 :משקל משולש

 

 

 

 

 משקל מרובע

 משקלים סיכום –תנועות הניצוח 
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מצאו את   –על התזמורת " לנצח"נסו 

 :המשקל
 אבא -אביתר בנאי  : 1קטע שמיעה •

 

 מתוך מופע של קרקס השמש – 2קטע שמיעה •

 

 you lost meקריסטינה אגילרה  – 3קטע שמיעה •

 

 toxicבריטני ספירס  – 4קטע שמיעה •

 

מתוך סיפור  , לאונרד ברנשטיין - 5קטע שמיעה •

 הפרברים אמריקה

 אמריקה -סיפור הפרברים 

 צורות מוסיקליות במאה הקלאסית

 סונטה. א

 סימפוניה. ב

 רטו'ביסוס הפרק הראשון בקונצ. ג

 רביעיית כלי מיתרים. ד

 סונטה

 :סונטה היא צורה מוסיקלית ולה שני פירושים•

 .צורה מוסיקלית•

 .בדרך כלל הפרק הראשון –מבנה של פרק •

 

 מי שעיצב את צורת הסונטה היו בניו של באך•

 

 סונטה הצורה המוסיקלית

,  cantata-בניגוד ל' מנוגנת, 'sonataמאיטלקית 
בתולדות המוסיקה המערבית מציין המונח . 'מושרת'

,  במקורו ציין מוסיקה כלית: יצירות בצורות שונות
בתקופה הקלאסית הייתה הסונטה . בניגוד לקולית

פרקיה על  . יצירה מרובת פרקים לכלי אחד או שניים
 : פי רוב ניגודיים

 מהיר. א

 איטי . ב

 ֶמנּואט או ְסֶקְרצֹו וְטריו. ג

 מהיר. ד

 קטע שמיעה

'  ור מס'לפסנתר בלה מז 11מתוך סונטה מס  Iפרק 

K.331 –  מאת מוצרט 331קיישל 

 'איבו ּפֹוגֹוֶרליץ: הנגן

 

 :כ שמיעה ציינו"תו

 דינמיקה, ארגון, משקל, מפעם
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 'צורת סונטה'

היסוד העיקרי של יצירות רבות במיוחד בפרק  

(. רטו'סימפוניה וקונצ)הראשון של יצירות כליות 

 .בעיקרה זוהי מערכת של יחסים בין נושאים וסולמות

 

 

 

 'צורת סונטה'
 לא מחייבת –פתיחה •

 .שיש בו עוצמה" גברי"בדרך כלל  –נושא ראשון •

 גשרים•

. בדרך כלל מנוגד לנושא הראשון רך יותר –נושא שני •

להתחלה   –בשלב זה יש לעיתים חזרה לפתיחה ". נשי"

 .דרך גשר ושוב הכל מהתחלה

 גשר•

 פיתוח של שני הנושאים –פיתוח •

 רפריזה=  IIנושא +  Iנושא : הצגה מחדש של הכל•

 .זנב קטן= סיום  –קודה •

 G -ב 40' פרק ראשון מתוך סימפוניה מס –קטע שמיעה 

 .מינור של מוצרט

 היווצרותה של התזמורת הסימפונית

האופרה של מונטוורדי אורפאו בשנת  –רקע •
', הכינורות של המלך 24, ' תזמור ספציפי 1607

 .'באסו קונטינואו'

במנהיים בגרמניה בכנסיה קטנה באירופה הודות   •
שני מלחינים שלטו בחיי  . לתזמורתה המפוארת
 :המוסיקה של מנהיים

 johann stamitz (1717 – 1757 )יוהאן ְשטאמיץ •

 franz xaver richter (1709פראנץ קאסוֶר ריכטר •
– 1789) 

 

 סימפוניה

בעבר שימש  . 'ֶהתֵאם צלילים, 'symphoniaמיוונית 

לציון הפתיחה התזמורתית של  ' סימפוניה'המונח 

. לרוב אופרה או לציון סונטה לתזמורת, יצירה קולית

מימי היידן ואילך מציין המונח יצירה תזמורתית  

על פי רוב בעלת ארבעה  , ארוכה בצורת הסונטה

 .  פרקים

 מבנה הסימפוניה

 .אין בה כלי לסולן אחד –יצירה להרבה כלים 

 .אלגרו, מהיר בצורת סונטה –פרק א 

 איטי בצורה חופשית –יו 'אדג –פרק ב 

 .כשריד מהסוויטה הבארוקית נכנס המנואט –פרק ג 

פינאלה בדרך כלל אלגרו או פרסטו תמיד  –פרק ד 

 .מהיר וחזק מרשים ואופטימי

 

 רטו במאה הקלאסית'צורתו של הקונצ

 צורת סונטה1.

 כמו סימפוניה רק סולו מול קבוצה2.

 כמו סימפוניה רק סולו מול קבוצה3.

 כמו סימפוניה רק סולו מול קבוצה4.
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 רביעיית כלי קשת

 צורת סונטה –פרק ראשון 1.

 כמו סימפוניה2.

 כמו סימפוניה3.

 כמו סימפוניה4.

 

 בהרכב מצומצם

 

 גדולי המלחינים של המוסיקה הקלאסית

 

 :נזכיר שלושה עיקריים

קלאסי ( 1732 – 1809)פראנץ יוזף היידן 1.

 לחלוטין

( 1791 – 1756)וולפגאנג אמדאוס מוצארט 2.

 .קלאסי וביצירותיו האחרונות מעט רומנטיקה

מתחיל   (1827 – 1770)לודוויג ואן בטהובן 3.

 .מקלאסיקה אבל הוא מהפכן רומנטי

 

  (1809 – 1732)פראנץ יוזף , היידן  (1809 – 1732)פראנץ יוזף , היידן
המבוגר בשלישית המלחינים  , מלחין אוסטרי פורה

הוא תרם לפיתוחה של  . בטהובן-מוצארט-הקלאסיים היידן
מיסודו של קארל פיליפ עמנואל  , צורת הסונטה בסימפוניה

היידן נולד  . 'אבי הסימפוניה'ונחשב משום כך ל, באך ובסגנונו
במלאת לו שמונה שנים החל לשיר במקהלת  . ברֹוַראּו

הקתדרלה על שם סטפאן הקדוש בווינה ונעשה שם לאחר  
לאחר שהתמנה . מכן תלמידו של המלחין האיטלקי פֹורפֹוָרה

למנהל המוסיקלי בחצרה של משפחת ֶאסֶטרהזי זכה בהכרה  
במיוחד הודות לסימפוניות ולרביעיות שלו לכלי , בינלאומית

.  צורה מוסיקלית שגם בפיתוחה היה היידן חלוץ, מיתרים
התחבב שם על הקהל האנגלי וחיבר , פעמיים ביקר בלונדון

  84, יצירותיו הרשומות. 'סימפוניות לונדון'עשרה -שתים
למעלה  , שלישיות לכלי מיתרים 125, רביעיות לכלי מיתרים

, סונטות, רטי'קונצ, מעשרים אופרטות וכן אוראטוריות
 .מוסיקה לפסנתר ושירים

 ?היידן אבי הסימפוניות

 

 קטע שמיעה

 ור מאת היידן'בסול מז 94מתוך סימפוניה  IIפרק מס 

 .'הפתעה'

 

 :במהלך הקטע רשמו לפניכם

 ?משקל

 ?ארגון

 ?עוצמה

 ?מלודיה
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 צפייה -סימפוניה ברה 

 יירי קיליאן: כוריאוגרף ומעצב תלבושות

 היידן. י.פ: מוסיקה

 1-3פרקים " השעון" 101' סימפוניה מס

 4פרק " הצייד" 72' סימפוניה מס

 1976: שנת בכורה

http://www.youtube.com/watch?v=pjzjkeil1JU 

 וולפגאנג אמדאוס , מוצארט

(1756 – 1791) 
 ...מוצרט כילד

כותב מוצרט בן השבע  , "אני שונא לכתוב מכתבים"•

 .לאמו

 :סיבות שונא לכתוב משלוש"

 .אין לי מה לכתוב-קודם כל

 .האצבע כואבת לי-שנית

 ."ימצא איזו שגיאת כתיב אבא בוודאי-ושלישית

 וולפגאנג אמדאוס , מוצארט

(1756 – 1791) 
עם היידן ובטהובן הצעיר הוא משלים יחד את  . מלחין אוסטרי

השלישיה הנחשבת לנציגתה המובהקת של המוסיקה  
על  . הקלאסית במחצית השנייה של המאה השמונה עשרה

אף סגנונו הקלאסי המאופק יש במוסיקה של מוצארט עומק  
.  והיא רבת רושם דווקא בשל איפוקה האלגנטי,  רגשי

,  מוצארט נולד בזאלצבורג והיה בנו של כנר ומלחין מוכשר
כילד פלא סייר באירופה בליווית אביו . ליאופולד מוצארט

מאוחר יותר הועסק על  .  ואחותו והופיע ברסיטלים לפסנתר
אבל היחסים בניהם היו , ידי הארכיבישוף של זאלצבורג

לבסוף השתקע בווינה שם נשא אישה וקנה לו  . מתוחים
באופרות שלו ( אך לא בתמורה כספית נאותה)הערכה 

חיבר את שלוש  , 1788בשנה אחת . 'חליל הקסם'ובמיוחד ב
בסול  , ור'במי במול מאז: הסימפוניות הגדולות ביותר שלו

בסוף ימיו היה נתון מוצארט (. יופיטר')ור 'ובדו מאז, מינור
.  הוא נקבר בקבר עניים שלא סומן. בקשיים כספיים תמידיים

 . יצירות 600 -בחייו הקצרים חיבר כ

 קטע שמיעה

  K.331' לפסנתר מס 11מתוך סונטה מס  IIIפרק •

בלה  - rondo alla turcaרונדו אה לה טורקה 

 .מינור

 



 ב"תשע/תמוז/ז"ט

6 

ניגן את הקטע בתיפוף   – 1970בני גודמן בשנת •

 ...נגן הבלוז בני אור מנסה –של עיפרון על שיניים 

 

 קלאסית ובארוק –מקטעי השמיעה חלק  סיכום
כלי נגינה   תקופה המלחין שם היצירה

 משתתפים
 מהירות משקל

מתוך     פרק ן 6

  11סונטה מס 
 לפסנתר

 Adagio זוגי פסנתר קלאסית מוצארט

 איטי

 

מתוך   IIפרק  7

סימפוניה מס  
94 

תזמורת   קלאסית היידן
 סימפונית

Adagio 

 איטי

8 rondo alla 
turca 

 Allegro זוגי פסנתר קלאסית מוצארט

 מהיר

בדינרי מתוך   9

  2סוויטה מס 

לחליל  

 –ותזמורת ב 
C מינור 

 Allegro זוגי חליל ותזמורת בארוק באך

 מהיר

 

רטו  'קונצ 10
 ברנדנבורגי

 Andante משולש חליל ותזמורת בארוק באך

 בינוני

 (1827 – 1770)לודוויג ואן , בטהובן

 

 (1827 – 1770)לודוויג ואן , בטהובן

. מגדולי המלחינים במוסיקה המערבית, מלחין גרמני 

ולראשון  הקלסיקניםנחשב לעיתים קרובות לאחרון 

חצר ונעשה  -בטהובן נולד בבון לזמר. הרומנטיקנים

בהיותו  . חצר כבר בשנות העשרה שלו-שם מוסיקאי

.  מוצארטולמד זמן מה אצל  לוינהבן שבע עשרה בא 

והמשיך בלימודי  בוינהבגיל עשרים ושתיים השתקע 

החברה  . ֶּברֶגרוַאלּבֶרכְטסקומפוזיציה אצל היידן 

, מוצארטהווינאית ראתה בבטהובן את יורשו של 

לבטהובן לא . ואחר כך כמלחין, בראשונה כפסנתרן

הוא היה המלחין . בוינההייתה מעולם משרה בשכר 

מגיל שלושים בערך נחלשה  . הראשון" העצמאי"

 . שמיעתו

 

 ח בטהובן"המשך קו
המיתרים החשובות  -אף על פי כן חיבר את רבעיות

ביותר שלו לאחר שנתחרש כליל בגיל ארבעים  

למרות שנמשך אחרי נשים רבות וגם נשא חן  . וחמש

אופיו הסוער הכביד . לא נשא בטהובן אישה, בעיניהן

במיוחד ביחסיו עם בן אחיו קארל שבטהובן , על חייו

על יצירותיו היה עובד ללא הרף  . היה אפוטרופוסו

, הפתיחות, הסימפוניות. ומכניס בהן תיקונים ושינויים

הסונטות לפסנתר והרביעיות לכלי  , רטי'הקונצ

מיתרים מפרי עטו נמנים עם מיטב היצירות במוסיקה  

ור והאופרה  'וכן גם המיסה שלו בֶרה מאז, העולמית

 .'פיֶדליו'היחידה שלו 
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 מבשר תקופת הרומנטיקה

 

 המלחין העצמאי הראשון

 :  לנסיך ליכנובסקי כתב

הנך הודות להיוולדך , מה שהנך! אדוני הנסיך" 

אך מה שהינני הינני  . באקראי למשפחת נסיכים

, היו בעולם הרבה נסיכים. אני –הודות למאמצי 

 " אך יש רק בטהובן אחד

 חייו הפרטיים -בטהובן  

 

גַּ   ֶטָלהבַּ

 
דבר של מה ', 'זּוַטה, ' bagatellaמאיטלקית 

 .יצירה קצרה וקלילה לכלי נגינה בעיקר לפסנתר.'בכך

 

 

 : קטע שמיעה

  fur elise. 59בסולם לה מינור מספר  בגטלה

 

 .אנא חלקו את המוסיקה לחלקיה

 

 ור 'בסולם דו מז I-הסימפוניה ה

 
 אלגרו קון בריו: לפרק ראשון•

 יו'אדג: פרק שני•

 (?האם נשמע כמו מינואט)מינואטו : פרק שלישי•

 פינאלה בצורת רונדו: פרק רביעי•

במי במול   IIIהסימפוניה השלישית 

 . הרואיקה – 55ור אופוס 'מז

 .הוקדשה לנפולאון במקור 

משקל משולש שני אקורדים של : פרק ראשון•

 .פתיחה

 !!זהו חידוש –מארש אבל :  פרק שני•

 –המינואט שהפך להיות מהיר יותר : פרק שלישי•

לא קוראים לו מינואט אלא ְסֶקְרצֹו מהמילה סרקזם 

יש קשר בין הפרק השלישי  .)משהו הומוריסטי

 (.לרביעי

 פרק רביעי•
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בדו דיאז מינור אופוס   14סונטה מס 

  moon light sonetשנקראת  27

 ?כיצד היא בנויה • 

   67בדו מינור אופוס  5' סימפוניה מס

 
 בצורת סונטה: Iפרק •

 פיציקטו+לו קונטרבס'עם צ –מארש אבל : IIפרק •

התקפת = מלשון התקפה: אלגרו ַאַתַקה:IIIפרק •

אין הפסקה בין הפרק השלישי   -הפרק האחרון 

 .והרביעי

 אלגרו: IVפרק •

 

 סינקופה 

 
קיצורה של ': ובדקדוק' קיצוץ, 'synkopeמיוונית 

שיבוש ארעי של  . 'י השמטת ההגאים"מילה ע

כגון על ידי מעבר ממשקל זוגי  , המשקל הסדיר

י הטעמת פעמות בניגוד "או ע, או להיפך, למשולש

.  לדגם הקבוע של פעמות מוטעמות ובלתי מוטעמות

על פי רוב יוסיפו חלק מן המשתתפים בהשמעת 

 .המוסיקה ולנגן לפי הדגם הקבוע

 

חצי טון )במי במול  5' רטו מס'קונצ

  73ור אופוס 'מז( נמוך ממי

 "קיסר"נקרא 

 
 

 

 פרק ראשון•

 פרק שני•

 פרק שלישי•

 קֶדנצה

 
 .'סיום, 'cadenzaמאיטלקית 

נוסחא מלודית או הרמוניה המסמנת סיום של  . א

 (.  חטיבה או פסוק, יצירה)יחידה מוסיקלית 

,  בעל אופי אילתורי מבריק, קטע כתוב או מאולתר. ב

הוא מעכב את הסיום . כרגיל לפני סיום היצירה

 .ומאפשר לנגן הסולן להראות את יכולתו הטכנית

 

 

פרק שני מתוך הסימפוניה השביעית 

 של בטהובן

 


