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כלי נגינה–שיעור שלישי ורביעי 

פנחסי-הילה קובריגרו: מרצה

תזמורת סימפונית

תזמורת קאמרית

הרכב קטן יותר או של משפחת –תזמורת לחדר 

.כלים מסוימים או כלי אחד מכל משפחה

משפחת כלי הקשת

כינור•

ויולה•

לו'צ•

.קונטרבס•

סופרן -כינור 

משמש גרעין לתזמורת סימפונית 
בתחילת המאה . כמו כן ככלי סולו

בהשראת מלחינים כגון   18-ה
ויואלדי צורתו השתנתה ומיתריו 

בהמשך הונהגה הדרך  , נמתחו
החדשה לנגן בו מתחת לסנטר  

. ולא כנגד עצם הבריח והחזה
צורתו המודרנית נקבעה בשלהי 

ושיא הוירטואוזיות   18-המאה ה
.י פגאניני"ע 19-בו היה במאה ה

הנגנים  –כינור ראשון :בתזמורת
הליווי -כינור שני , הטובים
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אלט -ויולה 

ויולה היא האלט של  

המשפחה אך גודלה מעניק  

תולדותיה . לה צליל רק ועדין

דומים לכינור אך מעולם לא  

.  זכתה לפופולאריות שלו

מוצארט והיידן העניקו לה 

תפקידים ברביעיות כלי  

. מיתרים שחיברו

טנור -לו 'צ

גודלו כפול מזה של הכינור  

וגופו הגדול יוצר תהודה 

לו הופיע 'הצ. גדולה ועשירה

אך קיבל  , 16-במאה ה

 17-חשיבות רק במאה ה

ששימש ככלי חיזוק בצלילי  

הבאס

באס -קונטרבס 

הכלי בעל הצלילים הנמוכים  

. ביותר במשפחת הכינורות

מבנהו קצת שונה משל שאר  

הוא איננו מתאים  . המשפחה

לכלי סולו היות וצלילו  

מעומעם אך יש לו תפקיד  

חיוני בהרכבים גדולים 

הוא אחראי על  . ותזמורות

הפקת הצלילי קו הבאס  

.עליהם נשענת ההרמוניה

פטר-כל כלי הקשת 

כלי פריטה

נבל1.

גיטרה2.

נבל

הנבל הוא כלי הפריטה היחיד 

שמופיע בקביעות בתזמורת  

.  הסימפונית מימי בטהובן ואילך

,  זהו אחד הכלים העתיקים בעולם

וגם בימינו מצוי עדין ככלי עממי  

.בצורות שונות במזרח אירופה

כל אחד ממיתרי הנבל מפיק צליל  

על מנת ליצור מנעד  . אחד בלבד

גדול יותר של חצאי טונים קיימת  

דוושה המקצרת את המיתרים 

.באופן מדוייק ומבוקר

גיטרה
הרבו להשתמש   16-במאה ה

בה ככלי ספרדי ללווי אקורדי 
. של שירה ומחול וככלי סולו
שתי תכונות בוודאי תרמו 

היותה נוחה  : לתפוצתה
לטלטול וכושרה לנגן גם 

. מנגינות וגם ליוויים אקורדים
גיטרה מקורה בלאוטה  

מראה  . שמקורו בעוד הערבי
הגיטרה לא השתנה מהותית 

.  שנה 300-כ

סונטה לאור ירח–בטהובן 
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פסנתר -כלי מקלדת 

הפסנתר המודרני נבנה  

. בקירוב 1700-לראשונה ב

שנה יעברו עד שיקבל   150

הפסנתר  . את צורתו הסופית

מצוייד בשתי דוושות בימנית  

ניתן להאריך צליל זמן רב  

ובשמאלית אפשר להחליש  

.את עוצמתו של הצליל

דיוק אלינגטון

אורגן -כלי מקלדת 

האורגן הוא כלי יחיד במינו לא רק  
אלא בין  , בקרב כלי המקלדת

הכלים בכלל גילו עולה על אלפיים  
שנה והוא אחד הכלים העתיקים  

העיקרון לפיו פועל האורגן  . בעולם
יש בו  . מראשיתו פועל גם היום

מאגר אויר ואמצעי כלשהו  
להזרמת האוויר אל מבחר קנים  

קנים אלא  . בגדלים ובצורות שונים
קובעים את גובה הצליל ואורכו  

היום הזרמת האוויר נעשית )
לרוב האורגנים (. באופן חשמלי

יש מערכת של דוושות רגליים  
.ולפחות שתי מקלדות ידיים

כלי הנשיפה מעץ

חלילית  •

חליל•

קלרנית•

אבוב  •

בסון•

סקסופון•

1936סרגי פרוקופייב –פטר והזאב 

חלילית

  1919-החלו לייצר חליליות ב

באנגליה על פי דוגמת כלי  

. 18-אנגלי מראשית המאה ה

חליל

את החליל המודרני פיתח  

בונה חלילים גרמני משנת  

ואילך אז נקבע מיקום  1832

על פי כיוונון )החורים 

מלחינים רבים  (. מושווה

:  כתבו יצירות לחליל בניהם

.בטהובן ועוד, דביסי, באך

קלרנית

http://www.youtube.com/watch?v=SAWjarAHHKQ&feature=related

 1700הקלרנית התפתחה בשנת 
היא  . בקירוב מכלי פרמיטיבי אחר

מהם   4מצויה בכמה גדלים רק 
ככלי היא הייתה מקובלת  . שכיחים

כאחד הכלים הטיפוסיים של  
,  היהודיים במזרח אירופה' כליזמרים'ה

במאה העשרים נעשתה גם כלי חשוב  
הבולט בין נגני הקלרנית  . ז'בנגינת הג

ז היה הוירטואוז בני  'במוסיקת הג
בישראל גיורא פיידמן מפיק  . גודמן

. מוסיקה יהודית חסידית
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אבוב!sing! sing! singבני גודמן 

בונה כלים צרפתי הוא זה  
שיצר את האבוב בשנת  

האבוב הוא  . לערך 1650
צאצא של כלי עממי נודע 

רטי רבים והרבה 'קונצ. אחר
מוסיקה קאמרית נכתבו 
. לאבוב בתקופת הבארוק

מסורת הכתיבה נמשכה גם  
לאחר הבארוק והבולטים בה  

הם הרביעייה לאבוב של  
. מוצארט

בסון

התפתח בתהליך הדרגתי  
צורתו  . בערך 1700-שהחל ב

.  כחרוט עץ מקופל לשניים
משחר ימיו וגם עתה הוא כלי  

עיקר  . מסורבל לנגינה
חשיבותו של הבסון הוא  

בתחום צלילי הבאס  
.בתזמורת

מלחינים מעטים להוציא  
ויואלדי ומוצארט כתבו לבסון 

. יצירות סולו

סקסופון

בין : הסקסופון הוא בן כלאיים
את משפחת  . אבוב לקלרנית

הסקסופון המציא בשנות 
  19-הארבעים של המאה ה

מעולם לא  . בונה כלים בלגי
קנה לו הסקסופון מקום קבע  

בתזמורת הסימפונית והוא  
מצוי בעיקר בתזמורות 

צבאיות ובלהקות של מוסיקה  
ז תרמו  'נגני הג. לריקודים

.רבות לשימוש בכלי

רֹוקֹופייֶב (1953–1891)סרגי , פְּ

מחשובי המלחינים הרוסים ומי שנודע בסגנונו  

הוא למד בקונסרבטוריון  . המודרניסטי רב ההבעה

קורסקוב ואחרים וקנה לו -של לנינגרד אצל רימסקי

בדרך כלל היה מנגן את . שם של פסנתרן בינלאומי

', סינדרלה'יצירותיו כוללות בלטים כגון . יצירותיו שלו

' מלחמה ושלום'אופרות כגון . 'הליצן'ו' רומיאו ויוליה'

וסיפור האגדה  ' אהבת שלושת תפוחי הזהב'ו

, סימפוניות', פטר והזאב'הסימפוני לתזמורת ולקריין 

.לפסנתר ושירים, מוסיקה קאמרית, רטי'קונצ

פטר והזאב

חליל  –ציפור •

אבוב –ברווז •

קלרנית  –חתול •

בסון  –סבא •

שלוש קרנות יער –זאב •

תופי טימפני וכלי נשיפה מעץ –ציידים •

כלי מיתר –פטר •
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כלי נשיפה ממתכת

החצוצרה1.

הקרן2.

הטרומבון3.

הטובה4.

הקרנון5.

העתיק/הקוראנט המודרני6.

חצוצרה

חצוצרה . חצוצרות שימשו בעבר  ככלי לקבלת בני מלכות

  1352אמון בשנת -'קדומה נתגלתה בקברו של תות ענח

,  החצוצרה המקובלת עשויה צינור גלילי דק. לפני הספירה

.  המתרחב ברבעו האחרון לצורת פעמון או אפרכסת

.  לחצוצרה שלושה שסתומים הפועלים בצורת בוכנות

ישנה אפשרות לעמעם את הצליל בצורות שונות על ידי  

לחצוצרה רב . הכנסת עמעמים בצורות שונות אל פי הפעמון

גוניות רבה שלא נוצלה במוסיקה האומנותית אך היטיבו 

ז מפורסם  'נגן ג: ז'לנצלה במוסיקה הפופולארית בעיקר בג

.הוא כמובן החצוצרן לואי ארמסטרונג

קרן

הקרן שבה  . בימי הביניים שימשה הקרן לאיתות לציד

שתי , מנגנים בתזמורות היא למעשה קרן כפולה

'  קרן צרפתית'שמה השגור הוא . קרנות באחת

לקרן ארבעה . למרות שהוא מיושן ואף מוטעה

שלושה כבחצוצרה אף שפעולתם סיבובית  . שסתומים

והרביעי פותח צינורית נוספת ומנמיך את הקרן 

הקרן היא ". קרן כפולה"הנמכה ניכרת ועל כן שמה 

טרנספוזיציה לכלי נגינה היא דרך  )כלי טרנספוזיציה 

(.לשילוב בין כלי נגינה בעלי גובה צליל שונה

טרומבון

ומכאן , צינור גלילי באורך כשני שלישים ממידתו

צלילו  . ואילך הוא מתרחב לצורת פעמון משתפל

על ידי הסעת הַמחֶלק לעמדות  . עשיר ורב עצמה

השונות ניתן למלא את כל הצלילים החסרים בסדרת  

על ידי המשך הסעתו של במחלק נקבל  . 'עיליים'ה

השמעה של כל רצף הגבהים בין צליל : צליל גליסנדו

בטרומבון  . האופייני מאוד לטרומבון, אחד למשניהו

הוא . משתמשים בעמעמים בדרך דומה לחצוצרה

איננו כלי טרנספוזיציה

טובה

ובגלגולה  ' צליל חזק'משמעות השם טובה ביוונית הוא 

הטובה היא הנמוכה  . הקודם היא שימשה את הצבא הרומי

היא מצויה בגדלים שונים ובהתאם לכך . שבכלי המתכת

.  שונים מנעדיה ומספר השסתומים שהיא מצוידת בהם

אך לאמיתו של דבר לא  , "פיל מוסיקלי"לטובה יצא שם של 

. ואפשר לנגן בה בחן ובזריזות, תמיד היא כבדת הליכות

.  לרבות מן הטובות יש גוף חרוטי רחב ופומית ספלולית

שאותה פיתח המלחין הגרמני ריכארד ואגנר  ' טובת ואגנר'

,  קרובה יותר לקרן במבנה ובצלילה( 1883–1813)

.והפומית שלה דמויית משפך

כלי הקשה

. קול–' פון, 'עצמו–' אידאו'מיוונית : 'אידאופונים'1.

המפיקים קול , כלים העשויים חומרים מהדהדים

.מעצמם

דו ראשיים, תופי טימפאני

הם  . כלים בעלי ממברנה או קרום: 'ממבראפונים'. 2

.תופים למיניהם שעליהם מתוח עור

,  גונג', קסטנייטות, 'קסילופון, משולש', טאם טאם'

.'פעמונת צינורות'

פטר והזאב –סיום 
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המדריך לתזמורת

רמי באר: כוריאוגרף

מדריך לתזמורת לבני )מין בריטן 'בנג: מלחין

(43' אופ, הנעורים

1987:שנת בכורה

הלהקה הקיבוצית: רקדנים

:סדר הכלים

, כינורות, באסונים, קלרניתות, אבובים, חליל ופיקולו

, חצוצרות, נבלים, קונטרבאסים, לי'צ, ויולות

לאחר הצגת . כלי הקשה -טובה ולבסוף, טרומבונים

הכלים מופיעה הפוגה שבה פותחים הכלים בזה אחר  

.זה בסדר הקודם בנושא הפוגה

, כאשר כל הכלים מנגנים את הפוגה, לבסוף

מצטרפים אליהם כלי הנשיפה ממתכת בנגינת  

.הנעימה של פרסל

קרנבל החיות

רמי באר: כוריאוגרף

סנט-קאמי סן: מלחין

1984:שנת בכורה

הלהקה הקיבוצית: רקדנים

:פרקים 14-היצירה מורכבת מ

 marche)פתיחה והמצעד המלכותי של האריה . 1•
royale du Lion )- והאריה  , החיות נכנסות לזירה

.שואג, בראשן

שימוש   -( Poules et Coqs)תרנגולות ותרנגולים . 2•
בכלי מיתר ליצירת תחושה של ריב תרנגולות

 -(( animaux véloces( Hémiones)חיות הפרא . 3•
אשר הפסנתר מחקה  , הכוונה לחיות כמו זברות או צבאים

.את דהירתן הפראית

מציג גרסה מואטת  " צבים"ה -( Tortues)הצבים . 4•
אורפאוס  "קאן המפורסם מן האופרטה -בכוונה של הקאן

"עייפים"עם כלי מיתר , של אופנבך" בשאול

,  באופן מגושם, שבו הפיל מנסה -( L'Éléphant)הפיל . 5•
סנס עשה שימוש ביצירה  -סן. לרקוד כמו הפיות והשדונים

תוך שימוש בקונטרבס -באופן איטי ומגושם , של ברליוז

להצגת הקנגורו נעשה שימוש   -( Kangourous)קנגורו . 6•
.אשר מחקים את תנועותיהם המהירות, בשני פסנתרים

השלווה , לסטה לתיאור הזרימה של המים'שימוש בצ -אקווריום . 7•
.ועליית הבועות

הכוונה  -( Personnages à longues oreilles)ארוכי האזניים . 8•
"(.אה-אי)"הכינורות מחקים את קולות החמור . לחמורים

 -( Le coucou au fond des bois)הקוקיה במעבה היער . 9•
בתוך אווירה  , במקרה זה שומעים את הקוקיה באמצעות קלרנית

.של יער מבודד

,  על מנת לחקות את ציוצי הציפורים -( Volière)בעלי הכנף . 10•
.נעשה שימוש בחליל

מציג תלמידים לפסנתר הלומדים  " הפסנתרנים" -הפסנתרנים . 11•
.סולמות באופן מגושם

של  " עצמות"הקסילופון משמש להצגת נקישת ה -המאובנים . 12•
הריקוד  )"סנס עצמו -מצטט יצירה של סן" מאובנים"ה. המאובנים

כמו כן אפשר לשמוע במהלך היצירה בבירור מוטיב חוזר "( המקברי
.הלקוח מאחת האופרות של רוסיני ונעימות צרפתיות קלאסיות

תיאור הברבור השוחה באגם -( Le Cygne)הברבור . 13•

,  הסיום מכיל אלמנטים מן החלקים הקודמים -( Finale)סיום . 14•
.כאשר החיות צועדות שוב בסך
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קבוצות כלים בתזמורת ואפיונם

קרנבל החיות של רמי באר  " /מדריך לתזמורת"היצירה המחולית 
" מדריך לתזמורת לבני הנעורים"מבוצעת לצלילי היצירה המוסיקלית   

מאת קאמי סן סנט לאחר " קרנבל החיות/ "מין בריטן'מאת בנג
.  מופיעות מספר משפחות כלים. הפתיחה ליצירה המחולית

.  י את משפחות הכלים המופיעות לפי סדר ההופעה/פרט. א

י איזו משפחת כלים נוספת בתזמורת אינה מופיעה /ציין* 
.  ביצירה   

כיצד בא לידי ביטוי     , י לכל משפחת כלים המופיעה/הסבר* 

. אופייה ביצירה המחולית של רמי באר              

,      כיצד בנוי: י/י כלי אחד בכל אחת מחמש משפחות הכלים ופרט/בחר. ב

.  אווירה שיוצר, גוון צליל     


