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 2שיעור מס  –מוסיקה למחול 

 פנחסי-קובריגרוהילה : מרצה

 מרכיבי השפה המוסיקלית

 beat -מפעם •

 משקל•

 דינאמיקה  •

–P – Piano 

–PP – Pianisimo 

–F – Forte 

 .אוקטבה. נותן את המלודיה –גובה •

 

 משקלים
 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 

 

 מפעם ומשקל –תנועות הניצוח 

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

 downפעמה ראשונה הכי חשובה תמיד כלפי מטה –
beat. 

 up beat –פעמה אחרונה –

 

 "קו הניצוח"ניגע פעמים ב –משקל זוגי •

 

 משקלים -תנועות המנצח 

 :משקל משולש

 

 

 

 

 משקל מרובע

 משקלים סיכום –תנועות הניצוח 
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 המנצח

מהירות והכנת הקבוצה  , דינמיקה: יד שמאל•

 . הבאה

–P – Piano 

–PP – Pianisimo 

–F - Forte 

 

 :מצאו את המשקל –על התזמורת " לנצח"נסו 

 אבא -אביתר בנאי  : 1קטע שמיעה •

 

 מתוך מופע של קרקס השמש – 2קטע שמיעה •

 

 you lost meקריסטינה אגילרה  – 3קטע שמיעה •

 

 toxicבריטני ספירס  – 4קטע שמיעה •

 קטעי שמיעה

 יוהאן סבסטיאן באך מנגן גלן גולד –ור 'בדו מז 1' פרלוד מס•
 פסנתר–

 נבל–

  –ספר הפרליודים של באך •

 הכלי המכוון היטב/ הפסנתר המושווה •

•The well tempered clavier 

 פרליוד

 .קטע פותח. 'נגינה מקדימה' praeludiumמלטינית 

 

 קודה

 זנב קטן

 (1750 – 1685)יוהאן סבסטיאן , באך 

 

 (1750 – 1685)יוהאן סבסטיאן , באך 

 
בן למשפחת מוסיקאים בעלת שושלת  , נולד בַאיזֶנאְך, מלחין גרמני

אך בימיו  , תקופת הבארוק הגיעה לשיאה ביצירותיו. יוחסין ארוכה
רק  , סגנון יצירתו נחשב בזמנו מיושן. התפרסם בעיקר כנגן אורגן

לפני  . מאוחר יותר הכירו בערכה האוניברסלי של המוסיקה שלו
בכנסיית תומס הקדוש בַלייפציג היה באך נגן אורגן ' קאנטור'שנעשה 

הוא היה . בַאְרנֹשטאדט ובמילַהאּוזֶן ולאחר מכן מוסיקאי חצר בויימאר
שאחדים התפרסמו כמוסיקאים  , נשוי פעמיים והיו לו עשרים ילדים

יצירותיו  . שנה לאחר שנתעוור, הוא נפטר בלייפציג. בזכות עצמם
יצירות כליות  , יצירות לאורגן: הרבות מתחלקות לשלוש קבוצות

ויצירות קוליות  ( סוויטות ויצירות לכלי מקלדת, רטי'קונצ)ותזמורתיות 
 (.פאסיונים ומיסות, קנטטות, מוטטים)דתיות 

 קטעי שמיעה

מלחין ומחבר אופרות   –ּונֹו 'שארל ג•

 19-מן המאה ה

 אווה מריה•

 

 Boby mcfferin –בובי מקפרין •

 קפלה-שר א

 Yo Yo Ma –לו 'נגן הצ•
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רבינדרא נט טאגורי  -" הגנן"המילים לקוחות מ

  פרק לד בפואמה -( דוד פרישמן:תרגום)

 אל נא תלך מעימי דוד

 לך שלום: בטרם אומר

 ערה הייתי כל הלילה

 עתה כבדו עיני משינה

 יראתי פן תאבד לי מידי אישן שנתי

 שלמה גרוניך –קטעי שמיעה 

 1973שלמה גרוניך משנת •

 2003שלמה גרוניך ומתי כספי משנת •

 סמבה בשניים –מתי כספי ויהודית רביץ •

 סמבה בשניים –מתי כספי ושירי מיימון •

 

 קטעי שמיעה

 סמבה בשניים –מתי כספי ויהודית רביץ 

 קטעי שמיעה 

 1892 –ואלס הפרחים מתוך מפצח האגוזים 

 

 .לב איוונוב ופטיפה –ברישניקוב 

 1992 -" היתומים" -מתיו בורן ואלס הפרחים 

 (1893 – 1840)' פיוטר אילייץ, ייקובסקי'צ

 (1893 – 1840)' פיוטר אילייץ, ייקובסקי'צ
המוסיקה שלו  . המלחין הרוסי הראשון שהתפרסם מחוץ לגבולות רוסיה

. בתוכנה הרגשי ובִתזמורה העירני, מצטיינת במעוף המלודי שלה
ייקובסקי נטש משרה בפקידות הציבורית כדי להתמסר למוסיקה 'צ

אם כי הושפע רבות . ולמד בקונסרבטוריון של סנט פטרסבורג
קורסקוב לא הצטרף לקבוצה הלאומית -מּבאלקיְריֶב ורימסקי

,  ָדה פון ֶמק'נאְדייֶז, שנים רבות תמכה בו אלמנה עשירה. 'חמישה'ה
, יצירותיו הרבות כוללות עשר אופרות. שמעולם לא נפגש איתה

,  שש סימפוניות ויצירות תזמורתיות אחרות', יֶבֶגני אונְיֶיגין'בניהן 
בלטים רבים וחשובים  , רטי לכינור'קונצ, רטי לפסנתר'שלושה קונצ

מוסיקה ', והיפיפייה הנרדמת' מפצח האגוזים', 'אגם הברבורים': כגון
ייקובסקי  'צ. מוסיקה לפסנתר ושירים, יצירות מקהלתיות, קאמרית

עד היום מותו הוא בגדר , סבל מכאבי ראש והתקפים פסיכוטיים
לא ידוע אם הוא  מת ממחלת הכולרה בה חלה בעקבות  , תעלומה

עקב רגשות אשמה של  )שתיית מים מזוהמים או שהתאבד 
 (. או פחד מפרסום נטייתו בציבור הרוסי/הומוסקסואליות ו

מוסיקה למחול שיעור 2.ppt
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 מפצח האגוזים מתיו בורן ברישניקוב כסולן –מפצח האגוזים 

 סיכום קטעי השמיעה
כלי נגינה   תקופה המלחין שם היצירה

 משתתפים
 מהירות משקל

1 Syrinx 1913 דביוסי 

 מודרנית

 Adagio ------- חליל צד

 איטי

 1787 מוצארט מינואט 2

 קלאסית

 Allegreto משולש רבעית כלי מיתר

 מהיר

 1942 טוריאן'חצ מחול  החרבות 3

 מודרני

כלי  , תזמורת
 והקשה, קשת

 Allegro זוגי

 מהיר

  1פרלוד מס  4

הפסנתר  
 המושווה

 1722 באך

 בארוק

 Andante זוגי פסנתר

 בינוני

ואלס הפרחים   5
מפצח   –

 האגוזים

 1892 צייקובסקי

 רומנטית

כלי  , תזמורת
 כלי קשת, נשיפה

 Andante משולש

 בינוני


