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 תקציר:

ץ ישראל בשלושת שיצרו בארשל שירי זמר עבריים עבודה זו עוסקת בסגנון הלחנתם של שלושת המלחינים 

המחקר בחר להתמקד בתקופה זו, כיוון שבה התרחש בארץ .  1927, עד העשורים הראשונים של המאה העשרים

עולי ארצות אירופה שינו את דרך הגייתם מהגייה בעלת טעם מהפך לשוני בתחום הגיית השפה העברית: מרבית 

. הגייה בעלת טעם אשכנזי היא כזו המסיטה לאחור את הטעם במילים אשכנזי להגייה דקדוקית, זו המקובלת גם בימינו

כמלרעיות, כך שמקום הטעם השגור הוא בהברה הלפני אחרונה )למעט במילים חד  הגויותשאמורות להיות 

האחד מהשני יניבו סגנון  בעלי קצביות טבעית כה שונההנחת המחקר היתה שהלחנה בשני סוגי שפה  הברתיות(.

 לחנים שונה.

, חנינא קרצ'בסקי, 1921 -ל 1907המלחינים שפעלו בארץ בשנים הללו היו אברהם צבי אידלסון, ששהה בארץ בין 

, ואת שלוש שנותיו 1924-בגיל מבוגר, ב, ויואל אנגל, שהגיע לארץ 1925-ונפטר בה ב 1908-שעלה לארץ ב

. מחקר זה בדק את סגנונם המוסיקלי, ואת השתנות סגנון זה בעקבות 1927-האחרונות עשה בארץ, עד למותו ב

 השינוי שהתחולל במיקום הטעם בשפה.

ברית אצל המלחינים חנינא קרצ'בסקי ואברהם צבי אידלסון נבחן מעבר ההטעמות בין עברית בהטעמה אשכנזית לע

בהטעמה דקדוקית. המלחין יואל אנגל כתב שירים רבים ביידיש ובעברית דקדוקית, ושירים מועטים בעברית 

אשכנזית, ועל כן מירב המחקר הסטטיסטי על מלחין זה נעשה תוך השוואה בין שיריו ביידיש לבין שיריו בעברית 

 דקדוקית.

מילה הוא מרכיב מוסיקלי בשפה, וככזה ייתכן שיגרור המחשבה שעומדת מאחורי המחקר הינה ששינוי מקום הטעם ב

לבין הלחנה בעברית  )או ביידיש( שינויים בסגנונו של מלחין שעשה את המעבר בין הלחנה בעברית אשכנזית

דקדוקית. ישנם שינויים הנובעים ישירות משינוי מקום הטעם, כגון שינויים קצביים, או שינויים השייכים לתנועה 

נוספים, אם ישנם, אינו חייב להיות קשור שינויים מקורם של את בין שתי ההברות האחרונות במילה. המלודית הנמצ

ישירות לשינוי מקום הטעם במילה, אלא לתחומים אחרים שהשפיעו על הסגנון, כגון אידאולוגיה, או מידת התערותו 

 שאינו מורגל בה. בהגייהשל המלחין 

בשיטה כמותנית סטטיסטית. הבחינה הסטטיסטית בדקה סוגיות מלודיות, המחקר נעשה הן בשיטה איכותנית והן 

קצביות ומבניות, וכן קשרים בין הטקסט ללחן, כל אלה ביחס לסוג ההטעמה בכל שיר, בניסיון למצוא את התחומים 

את ו כללשנעשו הבדיקות הסטטיסטיות  שני סוגי ההטעמות השונים.המשתייכים לבין שירים  יש הבדל סגנונישבהם 

המהיר ביותר לאיטי ביותר, קיומה או היעדרה  הערך הריתמיהשונים בכל שיר, היחס בין  ערכים הריתמייםכמות ה

האם וכן של קדמה בשיר, מנעדם של השירים, כמות החזרות הרצופות על אותו הצליל, כמות המליסמות ואורכן, 

ה, הן במילים מלעיליות כמו כן נבדק. מסתיימות על פעמה חזקה או חלשה היחידות המוסיקליות המרכיבות את השיר

הממוקמים על שתי ההברות האחרונות: האם  הצלילים ם המלודית שלתנועת ,יחידות מוסיקליותומלרעיות והן בסופי 
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 לחןות בהפעמות החזקנבדקה הצלבת מבחינת פיזור הדגשים המוסיקליים עולה, יורדת או נשארת במקום.  זו תנועה

ביחס לפסגה בגובה, במשך, או הברה מליסמתית, על מנת לבדוק האם יש איחוד בין מרכיבים אלו,  המיליםוהטעמות 

נבדקה גם כמות החזרות על משפטים, שברי משפטים ומילים בודדות או פיזורם במקומות מגוונים במשפט המוסיקלי. 

כל  טונאליות של השיר, וכמות מעברי הסולם בכל שיר.\המודאליותבמהלך השיר. בתחום הסולמי נבדקו סוג 

בין לחנים  המבחיניםהמשתנים שצוינו לעיל הוצלבו עם סוג הטעמת השיר, במטרה לבדוק האם יש אפיונים סגנוניים 

 בעברית אשכנזית ללחנים בעברית דקדוקית.

. בדיקות אלו , ובמידת מלעיליותה או מלרעיותהכמו שניתן להבחין, חלק מהבדיקות הן בדיקות התלויות באופי השפה

קיום קדמה או היעדרה. שאר בדיקת וסיומי המילים, וכן  היחידות המוסיקליותבדיקות הקשורות לסגנון סיומי הן 

 אינם נובעיםבסגנון השירים בתוצאות הבדיקות הללו  הנמצאים הבדליםההבדיקות ממפות את הסגנון באופן כללי, ו

, ולהבין לשינוי הסגנוןשהביאו הגורמים השונים  אחריתחקות נסה להממחקר זה . לא מגורמים אחריםמאופי השפה, א

 .את מקורם

הדרך  מיפוי. ניתוח כל שיר ושיר כלל מיפוי של משקלו הפואטי ובנוסף לבדיקה הסטטיסטית נעשתה בדיקה איכותנית

שבה בחר המלחין להלחין את המשקל הפואטי: האם שימר את המשקל המקורי בשלמותו או בחלקו, או שמא זנח אותו 

 , שלא יכלו לבוא לידי ביטוי בניתוח סטטיסטי כולל.השיר מאפיינים ייחודיים של כליל. בנוסף נותחו

להבחין, על אף התוצאות השונות, ביחס דומה  הבדיקות הניבו תוצאות שונות לגבי כל אחד מהמלחינים, אך היה ניתן

. סגנון הלחנתם של להלחנה בשני סוגי ההטעמות אצל אידלסון וקרצ'בסקי, והבדל בין שני מלחינים אלו לבין אנגל

אידלסון וקרצ'בסקי בעברית אשכנזית מעיד על הרגשת הנוחות שיש להם בהלחינם בשפה זו, ואילו הלחנתם בעברית 

בהלחנה ל חוסר נוחות בשימוש בשפה. אצל אנגל, לעומת זאת, לא נמצאו הבדלים בתחושת הנוחות דקדוקית מעידה ע

. רבים מההבדלים שישנם בסגנונות הלחנתו נובעים מהשוני הקיים בין שתי )יידיש ועברית דקדוקית( בשתי השפות

 לעומתמילים מלרעיות  מכך שאנגל נוהג להלחין בצורה שונהשפות אלו מבחינת מיקום מקום הטעם במילים, ו

 ., ללא קשר לשפת ההלחנהמלעיליות

להלן תיאור סגנונם האישי של שלושת המלחינים, וההבדלים בין סגנון הלחנתם בעברית דקדוקית לעומת עברית 

 אשכנזית או יידיש:

קובצים מ אידלסון בעברית אשכנזית היא סימטרית וסדורה: רוב הלחנים האשכנזייםהמלחין אברהם צבי של  הלחנתו

ארבע תיבות, והלחנתם פשוטה ומסודרת מבחינה מקצבית  –יבות סימטריות של ארבע ת ביחידות מוסיקליות

הלחנתו הדקדוקית של זאת לעומת  ומשקלית, ותואמת לרוב את המשקל הפואטי, למעט מילים בודדות בכל שיר.

מתערערת, המלודיה יכולה לעיתים להיות סבוכה הרבה יותר: המקצבים סבוכים, התחושה המשקלית  , שהיאאידלסון

 לביצוע, ואין התאמה מיטבית בין הטעמות המילים לבין מיקומן ביחס למשקל השיר. ומאתגרבעלת מנעד חריג 
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, בהלחנתו של ה שבה הלחינולעומת שני מלחינים אלו, ששינויי הסגנון בהלחנתם נובעים ממידת ההרגל שלהם בשפ

ידיים ללחניו בעברית דקדוקית נובע יף אחת מהשפות. השוני בסגנון בין לחניו האנגל לא ניכר מאמץ בכתיבה בא

מרובת מילים ת יידיהשפה המאופיין של השפות, וממינון המילים המלרעיות לעומת המלעיליות בכל אחת מהן. 

תנועתיות זו משפיעה  מתאפיינת בתנועה יורדת או נשארת במקום.הלחנת מילים מלעיליות אצל אנגל  .מלעיליות

, העקומה על כן גם על כיוון תנועתן של מילים שאינן מלעיליות, הנמצאות בסמיכות למילים מלעיליות. פעמים רבות

נפוצה תנועה יורדת  היחידות המוסיקליותבמהלך הפרזות בשירים אלו היא בעלת כיווניות יורדת. גם בסיומי  המלודית

לעומת היידיש, העברית הדקדוקית  מסתיימות בצורה נקבית. דות המוסיקליותמהיחיאו נשארת במקום, וחלק גדול 

אנגל מתאפיינת פעמים רבות בתנועה עולה. תנועה עולה זו  מילים מלרעיות אצל הלחנתמשופעת במילים מלרעיות. 

ן רבות של מילים מלרעיות משפיעה פעמים רבות על המילים הסובבות אותן, שאף הן מקבלות כיווניות עולה. לכ

 היחידות המוסיקליותמהפרזות בשירי אנגל בעברית דקדוקית מתאפיינים בעקומות מלודיות בעליה. גם רבים מסיומי 

 בשירים אלה מסתיימים בתנועה עולה. 

עם זאת, בשיריו של אנגל בעברית דקדוקית משובץ מאפיין אחד שאינו נובע מהשפה, אלא מניסיון לשעתק מרכיב 

נקביים ממה שהיה מצופה בשפה  יחידות מוסיקליותבשיריו הדקדוקיים של אנגל יש יותר סיומי : הטבוע בשפת היידיש

מלרעית כעברית דקדוקית. בתמלילים ישנה כמות גדולה של סיומי שורות זכריים )סיומים המסתיימים בהברה 

על ההברה המסיימת את  מוטעמת(. לאנגל יש נטייה להלחין חלק מסיומים אלו בצורה נקבית, תוך הוספת מליסמה

צורת הלחנה זו מנסה  הוספת המליסמה הזו גורמת לסיום שהיה זכרי בתמליל להפוך לסיום נקבי בלחן. .המשפט

 את הכמות הגדולה של הסיומים הנקביים שהיתה ביידיש.לשחזר 

אצל כל המלחינים מסתמנת מגמה אחידה המבשרת תחילתו של שינוי בתפיסה המודאלית בעת שהם  ,הסולמיבהיבט 

לכל שלושת המלחינים ישנה הלחנה שהיא טונאלית בעת שהם כותבים באשכנזית או מלחינים בעברית דקדוקית. 

רובים למינור. הלחנתם ביידיש. הטונאליות הזו היא פעמים רבות מינורית, או משבצת מודוסים מזרח אירופאיים הק

שלושתם ניכר שיבוץ מסויים של המודוסים אאולי, יוני, מיקסולידי, דורי  אך אצלבעברית דקדוקית גם היא טונאלית, 

ופריגי, מודוסים שבעשורים הבאים ייכללו בלב ליבו של ה"סגנון הארץ ישראלי", ואת הניצנים שלהם ניתן לראות 

 אצל שלושת מלחיני המחקר הנוכחי.

בבחינה של מכלול הסגנונות של שלושת מלחיני המחקר, בעברית אשכנזית, ביידיש ובעברית דקדוקית, ניתן כאמור, 

בין הלחנתם של אידלסון וקרצ'בסקי, וזאת בהבדל מהלחנתו של אנגל. הממצאים העולים  למצוא קווי דמיון מסויימים

ים שעברו על סגנונם בעת המעבר מהלחנה בעברית מניתוח שיריהם של אידלסון וקרצ'בסקי מראים שמרבית השינוי

שלהם לשינויי אלא ליחסם  אשכנזית להלחנה בעברית דקדוקית, הם שינויים שאינם קשורים למיקום ההטעמות

 הלחנתו בעברית אשכנזיתות שלהם ביחס לשינויים אלו. אצל קרצ'בסקי, הרגשת נוחות בהשפה, ולהרגשת הנוח

. יש מורכבות מבחינת מליסמות, ומגוונת מבחינה קצבית ומבחינת אוצר הצלילים מתבטאת בכתיבה זורמת, מרובת

פיזור הדגשים המוסיקליים השונים, שאינם נמצאים תמיד על מקום הטעם, ומכניסים רובד מורכב נוסף לשיר. כמו כן, 
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אידלסון,   צלכחומר גלם שאפשר לשנות את מבנהו. א קרצ'בסקי שימוש מורכב בטקסטים, המשמשים ביד ישנו

 בהלחנה בעלתמבנה, וכן ברורי ות בשפת ההלחנה מתבטאת בכתיבה סדורה ומאורגנת, בעלת משפטים הרגשת נוח

 בהירות ריתמית, ובהירות מקום ההטעמה ביחס למשקל השיר.

הלחנתו נעשית פחות מורכבת מהרבה פחותה,  במידההשגורה אצלו שקרצ'בסקי מלחין בהטעמה דקדוקית, בעת 

, ויש איחוד בין מקום הטעם במילה, יש חזרות רצופות על אותו הצליל, אין מליסמתיות, כמות המקצבים דלה בחינות:

המשקל ושאר הדגשים המוסיקליים. כמו כן, באופן גורף הוא מלחין את הטקסטים כפשוטם, ללא חזרות על מילים 

ו, ההטעמה הדקדוקית, הלחנתו נעשית כשאידלסון מלחין בהטעמה הפחות שגורה אצל וללא שינוי במבנה התמליל.

מורכבת ונפתלת יתר על המידה: בשירים אלו יש חוסר בהירות משקלית, מקצבים מסובכים, מבנים מורכבים יותר, 

וחוסר התאמה קיצוני בין הטעמות הטקסט לבין המשקל ודגשי הלחן השונים, בצורה המעיבה הן על הבנת הטקסט והן 

 על הבנת משקל השיר.

נונות שונים אלו בהלחנה בעברית דקדוקית מקורם אחד: הן דילול המרכיבים הריתמיים בהלחנתו של שני סג

שלא היו  בהגייהות של המלחינים בכתיבה ו של אידלסון, נובעות מחוסר הנוחקרצ'בסקי והן מסובכות היתר בהלחנת

יינים המוסיקליים של העברית מורגלים לה. השינוי בסגנון הכתיבה אצל כל אחד מהמלחינים אינו נובע מהמאפ

מרבית הפרמטרים שבהם התחולל השינוי הם פרמטרים שאינם  הדקדוקית, השונים מאלו של העברית האשכנזית.

השינוי שהתרחש בהלחנתם של קרצ'בסקי ואידלסון נובע מחוסר  .ומקום הטעם בהקשורים ישירות לקצביות השפה 

 .ות הטבעית שהיא טומנת בחובההקצביהדקדוקית, ולא מ עבריתההרגל בשימוש ב

השינוי בסגנונו המוסיקלי של אנגל, לעומת זאת, נובע בעיקרו מהשפה עצמה ולא מיחסו אליה. העקומות המלודיות 

הלחנתו בעברית הדקדוקית לעומת העקומות המלודיות היורדות של הלחנתו ביידיש בכיוון עולה, המאפיינות את 

מקורן במינונים השונים של מילים מלעיליות ומלרעיות שיש בכל אחת משפות אלו. אנגל נוהג להלחין מילים 

כתיבה מקור ההבדל בסגנון המלעיליות בצורה זהה בשתי השפות, וכן מילים מלרעיות בצורה זהה בשתי השפות. 

 . מידת ההרגל שיש לאנגל בשימוש בהשל השפה, ולא הטבעית ה תהוא הנגנבשתי השפות השונות 

השוני שתואר לעיל בין סגנונות הלחנתם של אידלסון וקרצ'בסקי לבין סגנון הלחנתו של אנגל יכולים לנבוע ממספר 

)אנגל עלה לארץ בגיל מבוגר, ואילו  סיבות. קשה להעריך האם מקורו של שוני זה כרוך בגיל השונה של המלחינים

במידת ההיכרות שלהם עם העברית האשכנזית  או אידלסון וקרצ'בסקי עלו לארץ בראשית דרכם המוסיקלית(

)אידלסון וקרצ'בסקי למדו עברית אשכנזית בילדותם, בבית הכנסת, ואילו אנגל למד עברית בברלין, טרום עלייתו 

היתה דקדוקית לגמרי, היא היתה מודרנית יותר מזו שלמדו אידלסון וקרצ'בסקי  . גם אם העברית שלמד אנגל לאארצה

שבה עלו לארץ )אידלסון וקרצ'בסקי בעשור הראשון של  . ייתכן שהשוני בין המלחינים נובע מהתקופה(בילדותם

ול הגורמים מידה שונה של כישרון אישי. סביר להניח שמכלמ(, או אולי פשוט 1924-המאה העשרים, ואילו אנגל ב

 האלו יחדיו עיצב את השינוי בסגנונם.
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מאמרים על סופרים ומשוררים בני העליות השנייה והשלישית, מתגלה שהממצא מהמחקר הנוכחי עם זאת, מעיון ב

מצטרף לדפוסי כתיבה, חשיבה ותחושות שהיו גם לאמנים אחרים שעסקו בתחומי השפה, והם בני העליות השנייה 

בסקי ואידלסון, גם סופרי בני העלייה השנייה התחבטו באמנותם, בדרכם הספרותית, בייחסם והשלישית. כמו קרצ'

לארץ ישראל ולשפה העברית המתחדשת. כמו אנגל, גם לסופרי העלייה השלישית היתה האמנות משולבת בעלייתם 

   ארצה, באידאולוגיה שלהם ובבניין הארץ.  

ל שלושת המלחינים, ועומד על הגורמים שהביאו לשינויי סגנונות מחקר זה מתאר את סגנונות הלחנתם השונים ש

בליבו של המחקר עומדים היחסים בין  ההלחנה, וביניהם שלובים יחדיו גורמים אישיים, היסטוריים ואידאולוגיים.

הטקסט למוסיקה, והשינוי במקום ההטעמה שעבר על העברית, שהביא לשינוי בסגנון ההלחנה של כל אחד 

ייחודו של מחקר זה בשני מוקדים: האחד הוא מיפוי וניתוח קורפוס שירים רחב של כל אחד משלושת ם. מהמלחיני

ייחודו השני של מחקר זה הוא המלחינים, עבודה שטרם נעשתה בצורה שיטתית עד עתה, לגבי כל אחד מהשלושה. 

חלת ברמת ּויכולה להיות מ מראה שדרך ניתוח זומחקר הבהצעת דרך חדשה לניתוח קשרים בין טקסט למוסיקה. 

השיר הבודד, אך יכולה גם למפות סגנון של קורפוס רחב. בעזרת דרך ניתוח זו ניתן לא רק להגיע לתוצאות כוללות 

להראות הקשרים ודמיון בין סגנונו של מלחין לבין סגנונם של אמנים אחרים בתחום לגבי קורפוס גדול, כי אם גם 

  השפה, כסופרים ומשוררים.
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 רקע תרבותי .1

ממזרח אירופה לארץ ישראל בראשית המאה העשרים, עבר דרך ארוכה וקשה עד שהגיע למחוז חפצו: יהודיכשעלה 
1
 

או  רשהוול, עד שהגיע לעיר מרכזית במזרח אירופה, למשל עם כל חפציו מכפר לכפרבתחילה הטלטל בעגלה 

. בתחומם, או להתעמת עם בוזזים, על מנת שיתנו לו לעבור יםהוא נאלץ לשלם כופר ליושבי הכפרלעיתים אודיסה. ל

. בזמן שלטון , עם הרכוש המועט שנשאר לואו במספר רכבות לעיר גדולה אחרתמהעיר המרכזית הוא נסע ברכבת 

קונסטנטינופול. לאחר כיבוש הארץ בידי האנגלים  רבות היתה פעמיםשדרכה עברו עיר מרכזית התורכים בארץ, 

באנייה. בדרך כלל האנייה לא הפליגה במישרין  אחר כך הפלגהלהיות וינה או ברלין, משם לטריאסט, ו עיר זו יכלה

 העולים עמדו בפני בהגיעם לארץלנמל יפו או חיפה, כי אם קודם כל לאלכסנדריה, ורק משם לכיוון צפון מזרח, ליפו. 

אפשרויות התיישבות נפוצות: לפני מלחמת העולם הראשונה האפשרות השגורה ביותר היתה לעלות לירושלים.  שלוש

במידה והרכבת שבתה –אפשרות זו הצריכה נסיעה ברכבת שפעלה בין יפו לירושלים, או 
2
נסיעה בעגלה מקפצת  - 

, או בארץ ות הכפרית החדשה שנוסדהשתי אפשרויות יישוב אחרות שהיו נפוצות הארץ היו ההתיישב. בשבילי עפר

באחוזת בית, היא תל אביב, שנוסדה בשנה זו. אפשרות זו הלכה  התיישבות – 1909, ולאחר ביפוהישארות 

 והתבססה, ולאחר מלחמת העולם הראשונה נעשתה לנפוצה ביותר בקרב העולים לארץ. 

. רבים מהעלייה השנייה לבין אלו מהעלייה השלישית אנשי הרוחבות בה שונים בין שתייההגעה לארץ וההדפוסי 

מאנשי הרוח שהגיעו לארץ עוד בתקופת השלטון העותומני, בימי העלייה השנייה, עזבו אותה לתקופת זמן מוגבלת 

בסמוך לפרוץ מלחמת העולם הראשונה, ונסעו לעיר מרכזית באירופה, על מנת לקדם את ענייניהם המקצועיים שם. 

, התעכבה 1914לשוב לפני מלחמת העולם הראשונה, שפרצה באוגוסט  הצליחולארץ. אם הם לא  לאחר מכן שבו

, 1912-חזרתם עד לסוף המלחמה, ולפעמים אפילו לאחר מכן. דוגמא לכך היא המשורר יעקב פיכמן, שעלה לארץ ב

פרוץ מלחמת העולם כדי לערוך שם ירחון עברי, במטרה להעבירו אח"כ לארץ ישראל, ועם  1914-נסע לברלין ב

.1919-הראשונה עבר לאודיסה. הוא שב לארץ ישראל ב
3
, 1908-כזה היה גם ש"י עגנון, שעלה לראשונה לארץ ב 

לנסיעה שהיתה אמורה להיות ממוקדת, כבן לוויה של ארתור רופין, ונשאר בברלין שתים עשרה  1912-נסע לברלין ב

.1924-שנים, עד חזרתו לארץ ב
4
, 1912-שביצעו את אותו המסלול: הצייר אבל פן, )עלה לארץ בעוד אנשי רוח   

-, עבר ב1912-( והצייר ראובן רובין )עלה גם הוא ב1921-, ולאחר מכן לארה"ב, וחזר לארץ ב1914-עבר לפריז ב

לארץ(. 1923-לפריז, לאיטליה ולארה"ב, וחזר ב 1913
5
, נסע 1907-המלחין אברהם צבי אידלסון, שעלה לארץ ב 

                                                           
1
 הנתונים תומצתו מהספרים האוטוביוגרפיים הבאים: 

 . 27ֹ-38( 2003)ישראל: כנרת, זמורה ביתן, דביר מוציאים לאור,  גנוזיםיומנים ימימה אבידר טשרנוביץ', 
 . 25-32(, 1980)ישראל: יהושע אורנשטיין הוצאת ספרים יבנה בע"מ,  בין חולות וכחול שמייםנחום גוטמן ואהוד בן עזר, 

 .12-52(, 1965)תל אביב: הוצאת "עם הספר",  שחרית של אתמוליעקב צור, 
2
. 1.12.17 –ירושלים", ויקיפדיה, נצפה לאחרונה ב -יפו "מסילת הרכבת 

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A1%D7%99%D7%9C%D7%AA_%D7%94%D7%A8%D7%9B%D7%91%
D7%AA_%D7%99%D7%A4%D7%95-%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A9%D7%9C%D7%99%D7%9D 

3
 .604, (1967, פועלים ספריית)ישראל:  האחרונים בדורות העברית הספרות לקסיקון, קרסל גצל 
4
 (.2005)תל אביב: הוצאת שוקן,  פרקים מחייאמונה ירון,  
5
 .165-170 ,(2008) 129 קתדרה, "והאומה האמנות, רובין ראובן", ישראל ויילר יעל 
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. עם תחילת מלחמת העולם הראשונה הזדרז לחזור לארץ, ובכך חסך לעצמו את 1913ה לצורך מחקרו בדצמבר לווינ

השהיה הכפויה של כמה שנים בניכר.
6
דלותו החומרית של היישוב בארץ בשלהי התקופה העותומנית הפכה אותו  

, הצורך בקהל כלכליתההסיבה : ו כמה סיבותבאירופה היהתרבותית תלות ללתלוי במרכזים התרבותיים באירופה. 

זדקקות לחומרי היצירה התרבותיים עצמם.ה -ליוצרי אמנויות ויזואליות  –ואפילו 
7
תלות זו גרמה לאנשי התרבות בני  

העלייה השנייה לנסוע למרכז אירופה או למזרחה לצרכי לימודים או פעילות תרבותית, והפכה את ישיבתם בארץ 

לארעית.
8
 

הראשונה נחלשה התלות במרכז התרבותית האירופאי. הכיבוש הבריטי בארץ ישראל יצר לאחר מלחמת העולם 

תנאים נוחים יותר לפעילות תרבותית.
9
שינוי זה הביא לכך שאנשי הרוח בני העלייה השלישית לא נדדו חזרה  

לאירופה, כמו שעשו אנשי העלייה השנייה, אלא ישבו בארץ ישיבה של קבע, וקשרו יחדיו את אמנותם ואת עלייתם 

ארצה בקשר סופי ומוחלט.
10
ה מסיבה זו, בקרב אנשי הרוח בני העלייה השלישית רווח דפוס הגעה שונה לארץ מז 

שאפיין את בני העלייה השנייה. דפוס הגעתם של אנשי הרוח בני העלייה השלישית לארץ כלל נסיעה ממזרח אירופה 

לעיר מרכזית במזרח אירופה או במרכזה, עצירה בעיר זו למשך חודשים מספר או שנים מועטות, ורק לאחר מכן 

בתפקיד  עלייה השלישיתלאנשי הרוח שעלו בהמשכה של הנסיעה לא"י. העצירה בעיר המרכזית האירופאית שימשה 

: ביסוס יצירתם במקום מרכזי לפני נסיעתם לכיוון עלייה השנייהדומה לזו שהיתה הגיחה לאירופה מהארץ לעולי ה

דרום מזרח, לארץ ישראל, שאמנם התחילה בה כבר פעילות תרבותית שוקקת, אך בכל זאת היתה רחוקה ממוקדי 

. שם הוא עסק רבות בהוצאת 1921-עשה חיים נחמן ביאליק, שעבר מאודיסה לברלין ב ההתרחשות הבינלאומיים. כך

עלה לארץ. 1924-כתביו בהוצאת הספרים "דביר". ב
11
בצורה דומה פעל העיתונאי והסופר שמואל טשרנוביץ',  

נגרס . משם יצא לקו1921ששהה עם משפחתו חצי שנה בוורשה, לאחר שכבר יצאו לדרך, בין אפריל לאוקטובר 

בקרלסבד. 12-הציוני ה
12
, ייסד שם את הוצאת 1922-כך עשה גם המלחין יואל אנגל, שעבר מרוסיה לברלין ב 

-. עוד אנשי רוח שהגיעו בדרך דומה לארץ: המשורר אביגדור המאירי )עלה ב1924-התווים "יובל", ועלה לארץ ב

לאחר שהייה באודיסה(, 1921
13
אחר שהייה באודיסה(,ל 1920-המחנך יוסף מוהליבר )עלה ב 

14
הפסנתרן אריה  

                                                           
6
 Jehoash Hirshberg, Music in the jewish community 1880-1948  (Oxford, Clarendon press, 1995), 18-19 
7
)ישראל: המכון הישראלי לפואטיקה וסמיוטיקה ע"ש פורטר,  1910-1933החיים הספרותיים בארץ ישראל, זהר שביט,  

 .28(, 1982הקיבוץ המאוחד, 
8
 ,עובד עם)תל אביב,  העשרים המאה בתחילת העברית הספרותית הרפובליקה של לדיוקנהבודדים במועדם: דן מירון,  

  .414-418(, 1987 ח"תשמ
9
 28, עמוד החיים הספרותיים בארץ ישראלזהר שביט,  
10
  .414-418מירון, בודדים במועדם, עמ'  
11
 החינוך מחלקת)תל אביב:  (1934 -1873, ג"תרצ - ג"תרל בטבת עשירי ליום ומעשיו חייו:  ביאליק נחמן חיים, פיכמן יעקב 

 .(1934 ,ג"תרצ,  הכנסת של
12
 .27-38טשרנוביץ', יומנים גנוזים, עמ'  
13
 בתקומת עיונים, "טוני הסילאבו המשקל על והפולמוס המאירי אביגדור: הספרדי במבטא לשירה בדרךפנחס גינוסר, " 

 .(2001) 11 ,ישראל
14
 291' עמ(, 1947) א כרך, ובוניו הישוב לחלוצי אנציקלופדיה", מוהליבר יוסף" 
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לאחר שהייה באודיסה(, 1923-לאחר שהייה בז'נבה(, המנצח מרדכי גולינקין )עלה ב 1920-אבילאה )עלה ב
15
 

לאחר שהייה באודיסה( 1919-המשורר יחיאל הלפרין )עלה ב
16
לאחר שהייה  1925-והמשורר יצחק אלתרמן )עלה ב 

בקישנייב(.
17
 

-ה מלחינים. שניים מהמלחינים הם בני העלייה השנייה: אברהם צבי אידלסון, שעלה בעבודה זו עוסקת בשלוש

1907,
18
והיה המורה הראשון  1908-, וחנינא קרצ'בסקי, שעלה ב1921-התיישב בירושלים, ועזב את הארץ ב 

העלייה  . המלחין השלישי הוא יואל אנגל, בן1925-למוסיקה בגמנסיה העברית "הרצליה" בתל אביב, עד מותו ב

.1927-, ואת שנות חייו האחרונות עשה בתל אביב, עד מותו ב1924-השלישית, שעלה לארץ בגיל מבוגר, ב
19
 

אצל שלושתם קיים , ובתקופה זו שירי זמר בעבריתבארץ שלושת המלחינים האלה הם המלחינים העיקריים שהלחינו 

דקדוקית. מעבר מהלחנה בעברית אשכנזית או ביידיש להלחנה בעברית בהטעמה
20
העבודה חוקרת את השינוי  

שהתחולל בסגנון הלחנתם של כל אחד מהמלחינים האלה, ובודקת האם לשינוי בסגנון המוסיקלי יש קשר לשינוי 

מקום הטעם בהגיית השפה העברית שחל באותה התקופה. במסגרת המחקר אנסה להראות שהדפוסים השונים שאפיינו 

שאפיינו את בני העלייה השלישית קיימים אצל שלושת המלחינים האלה מבחינת  את בני העלייה השנייה לעומת אלו

כלליים יותר, שהשליטה בשפה העברית היא רק מאפיין אחד  מבחינת אורחות חייםוגם השליטה בשפה העברית, 

 )נדודים מול ישיבת קבע, תחושת ארעיות מול תחושת שייכות(. שלהם

ה אשכנזית לצד שירים הכתובים בהטעמה מעורבת, ומעט שירים בעברית שירים הכתובים בהטעמ הלחין אידלסון

לקרצ'בסקי יש הן שירים בעברית  הוא מרבה יותר לכתוב בעברית אשכנזית בראשית ימיו בארץ. דקדוקית צרופה.

מעטים הם שירי קרצ'בסקי שיש  אשכנזית והן שירים בהטעמה מעורבת, אך מרבית שיריו כתובים בעברית דקדוקית.

לשני מלחינים אלו אין תיעוד של הלחנה לפני בואם לארץ ישראל. אנגל הלחין רבות לפני  מידע על זמן כתיבתם.

עלותו לארץ, בעיקר ביידיש, ומעט בעברית אשכנזית, ועם עלותו לארץ עבר להלחין בעברית דקדוקית. במחקר זה 

. אידלסון וקרצ'בסקי עברו את ו לעבוראנסה לבחון האם סגנון כתיבתם השתנה בעקבות המהפך הלשוני שנאלצ

, ומהם ביטוייו עברואותו  השינוי ומההמהפך הזה בארץ, ואילו אנגל עבר את המהפך בעת עלייתו לארץ. אבחן 

 נונית של שלושת המלחינים., והאם ניתן למצוא קווי דמיון בהשתנות הסגהמוסיקליים

                                                           
15 Jehoash Hirshberg, "Music in the jewish community 1880-1948  )" Oxford: Clarendon press, 1995),.68-

70 
16
 256' עמ(, 1947) א כרך, ובוניו הישוב לחלוצי אנציקלופדיה", הלפרין יחיאל" 
17
 1406' עמ(, 1949) ג כרך, ובוניו הישוב לחלוצי אנציקלופדיה", אלתרמן יצחק" 
18
. אידלסון עצמו מעיד על עצמו בביוגרפיה שלו בעברית שהגיע בשנת תרס"ז. בביוגרפיה שלו 1906ייתכן שהגיע עוד בסוף  

כשנת הגעתו  1907באנגלית אינו מציין את שנת הגעתו לארץ. יהואש הירשברג, בתיה באייר ושי בורשטיין מציינים את 
 15.1.1907-תי להסתמך על עיתונות התקופה: בעיתון "השקפה" מ. בחר1906-לארץ. שלמה מורג מציין את שנת הגעתו כ

 מודיעים על בואו לארץ של אידלסון, "מזמר משכיל מוסמך". 
19
אנגל מוגדר במחקר זה כבן העליה השלישית, כיוון שהגורמים שהביאו לעלייתו הם אלו שהביאו לעלייתם של בני העליה  

ברוסיה. התעכבותו בברלין במשך שנתיים טרם עלייתו ארצה היא שיכולה  1917-השלישית, ובראשם מהפכת אוקטובר ב
 לשייכו פורמלית לעולי העליה הרביעית, למרות שרעיונית הוא שייך לעליה הקודמה לה.

20
מתחת רוב השירים שהושרו בתקופה זו היו ביידיש, והלחנת שירים בעברית היתה בניצניה הראשונים. ראו: מנשה גפן,  

 .99)ספריית פועלים, הוצאת הקיבוץ המאוחד והשומר הצעיר, תשמ"ו(, עמוד ת גדיה לעריסה עומד
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, סקירה על ביטוייה השונים של התרבות המוסיקלית שהיתה קיימת בעת שעלו שלושת המלחינים ארצה להלן

הן בירושלים והן בתל אביב  , כלומר: בירושלים ובתל אביב של ראשית המאה העשרים.ובמקומות שבהם התיישבו

המוסיקה הזו, על אף ששלושתם  תינתן סקירה על חיי המוסיקה הקלאסית, כיוון ששלושת המלחינים היו מעורים בחיי

הם קראו תווים, יכלו לחבר גם ליווי לשירים שהם כתבו, ועסקו בפעילות  הלחינו גם )ולעיתים: בעיקר( שירי זמר.

הסקירה של חיי המוסיקה בירושלים כוללת גם סקירה על  ציבורית הכוללת מוסיקה קלאסית לצד כתיבת שירי הזמר.

ת, וזאת כיוון שלמוסיקה זו היתה השפעה מכרעת על פועלו של אידלסון במהלך כל המוסיקה בקהילות ישראל השונו

 חייו.

 יסקירה ניתנת מתוך גישה הגורסת שסגנון היצירה של אמנים מושפע באופן בלתי אמצעי מתנאי חייהם ומהווה

ותפיסות עולם של החברה לחצים חברתיים, אפשרויות כלכליות, ודעות גישה זו מגובה במחקרים המראים ש סביבתם.

הסובבת את האמן משפיעות על מידת היצירתיות שלו.
21
אמן המוערך על ידי החברה, יכול גם הוא להשפיע עליה  

השפעה חוזרת, מבחינה תרבותית, תעסוקתית וצרכנית.
22
יצירתם של שלושת האמנים שבמרכז עבודה זו הושפעה  

, מהאפשרויות החומריות שעמדו בפניהם, ומהפעילות ומדרך הגייתן מסביבתם, מתנאי חייהם, מהשפות שדיברו סביבם

המוסיקלית )או היעדרה( שהיתה בסביבתם. הם מצידם השפיעו בחזרה על סביבתם, על הרגלי צריכת התרבות שלה, 

על יצירת מקומות עבודה הקשורים בעולם המוסיקה, ועל התפיסה הסגנונית של האמנות הארץ ישראלית בתקופה 

בעקבותיהם.שבאה 
23
בספרות  מובאים בפעם הראשונהמסיבה זו מובאת כאן סקירה היסטורית זו, שחלקים ממנה  

 מוסיקולוגי. –טורי סהמחקר ההי

 בראשית המאה העשריםהמוסיקה בירושלים  .1.1

 נתונים דמוגרפיים 1.1.1

 19,000היו יהודים. בקרב היהודים  34,000נפש בקירוב, מתוכם  55,000בראשית המאה העשרים חיו בירושלים 

אשכנזים.
24
 47,000נפש בקירוב, מתוכם  80,000-, הגיעה אוכלוסיית ירושלים ל1914-על סף מלחמת העולם, ב 

אשכנזים. 26,000יהודים. בקרב היהודים היו 
25

 

                                                           
 Teresa M. Amabile, "The Social Psychology of Creativity: Aלהרחבה בנושא ראו את המאמר:  21

Componential Conceptualization",  Journal of personality and social psychology, 45, no. 2 (August 1983): 

 Arjo Klamer & Lyudmila Petrova "Financing the Arts: The Consequences of Interaction amongוכן:  .377–357
Artists, Financial Support, and Creativity Motivation", The Journal of Arts Management, Law, and Society, 37:3 

(2007), 245-256, DOI: 10.3200/JAML.37.3.245-256 
22
 Ann Markusen, "Urban Development and the Politics of a Creative Class: Evidence from a Study of Artists",  

Environment and Planning A: Economy and Space, Vol 38, Issue 10, 2006, page(s): 1921-1940, 
https://doi.org/10.1068/a38179 

23
ומאפייניה ניתן לקרוא ב: נחומי הרציון, "דורות ותמורות בזמר העברי שנת תרפ"ז  1927על תחימת התקופה לשנת  

 .155-137)תשע"ב(, עמודים  44, חוברת בקורת ופרשנותציר של מפנה",  –( 1927)
24
 .322(, 1978, )ירושלים, הוצאת כתר, ארץ ישראל וישובה במאה הי"טמרדכי אליאב,  
25
 .413, עמוד ארץ ישראל וישובה במאה הי"ט אליאב, 
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 התפתחות חיי המוסיקה הקלאסית בירושלים בראשית המאה העשרים 1.1.1

העשרים בירושלים היו כל שנה מספר אירועים קבועים : בעשור הראשון של המאה קונצרטים ואירועים מוסיקליים

ומספר אירועים שאינם קבועים שבהם התאספו אנשים ושמעו מוסיקה יחדיו. בין האירועים הקבועים ניתן למנות את 

. יום זה תמיד נחגג בראשית ספטמבר, 1.9.1876-חגיגת יום עלותו על כס המלכות של השולטן עבד אל חמיד השני ב

קהל גדול ורב מכל עדות ודתות העיר. והשתתף בו
26
מלבד נגינה ושירה היו באירוע זה גם דוכנים, מחולות וחזיונות  

)הצגות(. בכתבות רבות מהתקופה, מוזכרות "מנגינה" )קונצרט( של התזמורת הצבאית הטורקית בשער יפו 

בירושלים.
27
 

נצרט, שכנראה לא אורגן על ידי גוף מסודר. מעת לעת התקבצו יחדיו נוצרים, מוסלמים ויהודים על מנת לשמוע קו

במושבה הגרמנית, וממנו ניתן ללמוד גם עד כמה אירועים מסוג זה היו נדירים  1900-קונצרט אחד שכזה נערך ב

 בקרב הקהילה היהודית, אך נפוצים יותר בקהילות אחרות בעיר: 

חדיו. וגנר, שוברט ובטהובן.... בהסלון הגדול במושבה הגרמנית תזמרת יפו ותזמרת ירושלים השתתפו י

אנשים ונשים, רובם גרמנים, הרבה רוסים וערבים נוצרים מילדי הארץ, מעט יהודים.... ועלינו רק 

להצטער, כי אנו היהודים, אשר מספרנו פה הרבה יותר רב מהגרמנים, לא יכולנו עד כה לסדר איזו מנגינות 

אחינו פה, אשר קול שיר ונגינה לגמרה זר להם והם קבועות מעת לעת שתוכלנה להיות לתועלת גדולה ל

שקועים תמיד, תמיד כל חייהם בצערם ודאגתם.
28

 

 פעמים רבות שצוינוהיו חגים, : אירועים קבועים בקהילה היהודית הירושלמית אירועים מוסיקליים בקהילה היהודית

הספר "אוולינה דה רוטשילד" היה נחגגו בנשף היו חנוכה ופורים. בבית לרוב בנשף שכלל גם מוסיקה. חגים ש

פסנתר, ומנהלת בית הספר, הגברת לנדוי, נגנה עליו לעיתים מזומנות באירועי בית הספר.
29
בבית חינוך עיוורים  

מתוארים לאורך כל העשור הראשון של המאה העשרים אירועים רבים ובהם נגינה עשירה של העיוורים על מגוון כלי 

נגינה.
30
חינוך עיוורים בתקופה זו היה אהרן יאניבר. המורה למוסיקה בבית 

31
  

: עם פתיחתו של "בית העם" בירושלים, שנחנך השפעת פתיחת "בית העם" על התרבות המוסיקלית בקהילה היהודית

,1907אוגוסט ב
32
באופן תדיר יותר אירועים תרבותיים. החלו להתקיים 

33
מטרתו של בית העם נוסחה ב"הצעת   

                                                           
26
 .2, עמוד 5.9.1906", השקפהעיתון " 
27
 .3.2.1909", הצבי., "26.7.1909", הצבי, "1, עמוד 5.3.1909", חבצלת, עיתון "3.2.1903", הצפירהעיתון " 
28
 .1, עמוד 17.5.1900", הצביעיתון " 
29
 .21.5.1900", הצביעיתון " 
30
, השקפה, 5, עמוד 5.1.1906, השקפה, 2, עמוד 14.12.1904, השקפה., 7, עמוד 5.2.1904" יום שישי, השקפה"עיתון  

 3, עמוד 10.8.1910", החרות, "3עמוד  14.1.1908
31
 .3, עמוד 14.12.1904" יום רביעי, השקפהעיתון " 
32
 .2, עמוד 21.8.1907", יום רביעי השקפהעיתון " 
33
אירועים שונים  26, לאחר פתיחת בית העם, תועדו בעיתונות העברית בישראל 1907 בשלושת החודשים האחרונים של 

שנערכו בבית העם, זאת על פי האתר "עיתונות יהודית היסטורית", 

http://web.nli.org.il/sites/JPress/Hebrew/Pages/default.aspx   
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: "בית העם הוא מוסד עממי תרבותי השואף להרים את המצב התרבותי, הלאומי 1909-בהתקנות" שפורסמה 

והציבורי של השדרות העממיות בירושלים, ולקרב בינם ובין עצמם את יהודי ירושלים, המחולקים למפלגות, כיתות 

וקהילות שונות על יסודות תרבותיים משותפים ע"י שפה אחת כללית, השפה העברית".
34
כלל שישה חדרים  בית העם 

מרווחים, חצר ואולם,
35
מעונה של משפחת  שהיה למעשהב"בית הקשתות", מול בית החולים רוטשילד, והוקם  

אבושדיד העשירה והמיוחסת.
36
איש בצפיפות בקונצרט של אמן הקונצרטינה  400המקום היה גדול דיו כדי להכיל  

,1909-פירוז'ניקוב ב
37
דוחק ועל המקום הצר במקרים מסויימים.אך למרות זאת, רבו התלונות על ה 

38
בנוסף  

לאירועים למבוגרים קוימו במקום זה גם ארועים לילדים, לעיתים אירועים הכוללים נגינה.
39
בבית העם היה פסנתר.  

מאגודת "כינור ציון", כנף בתחילה נשכר פסנתר
40
סירבה האגודה להמשיך להשאיל את הפסנתר, 1910-אך ב 

41
 

פסנתר עומד ממוכר פסנתרים, פיליפ קיפרנדורף. גם קיפרנדורף סירב להמשיך להשכיר למקום  וחברי בית העם שכרו

את הפסנתר, בשל אי תשלום שכרו.
42
,1912-עקב קשיים כלכליים נסגר המקום זמנית ב 

43
אך נפתח מחדש כעבוד  

שלושה חודשים.
44
 

ראשון של המאה העשרים היה ניתן : בעשור ההוראת המוסיקה בירושלים, והתחלתה של התאגדות מורים למוסיקה

לקבל שיעורים פרטיים בנגינה בירושלים אצל כמה מורים. בעיתונות התקופה מופיעים הפרסומים הבאים: ניתן היה 

ללמוד "ניגון על כנור או על עוגב בתווי זמרה" אצל האדון בלומנפלד בימין משה.
45
שיעורים בכינור היה ניתן לקבל  

היה פעיל מאוד גם בעיר זו. 1908-ראשית ביפו, ולאחר שעבר לירושלים בשהתגורר גם אצל ש. פרס, 
46
שיעורים   

בנגינה על מכושית )פסנתר(, בלשונות ובמדעים היה ניתן לקבל אצל ד"ר מילר.
47
עוד לימדו מכושית האדון מ.  

זלצברג,
 48

."צעירים, בינוניים ושיעורים עליונים" , שלימדהגברת קונסטנטינובסקיו 
49
-לירושלים, ב מעברוהחל מ  

. פרס הרוח החיה מאחורי מספר ניסיונות ארגון מוסיקליים בעיר: הוא יסד בעיר את אגודת "כינור ציון" , היה ש1908

)שהיתה קיימת מזה כמה שנים גם במושבות אחרות בארץ(. במסגרת האגודה הוא ניסה לאגד מורים לנגינה למתן 

לחודש(. במסגרת זו ניתנו שיעורים על ידו בכינור, על ידי האדון זגורודני שיעורים במחיר אחיד )שישה פרנק 

                                                           
34
 , עמוד ראשי.28.9.1909", יום שלישי הצביעיתון " 
35
 .3, עמוד 1.11.1907", יום שישי,ההשקפעיתון " 
36
 .26.11.1907", יום שלישי, השקפהעיתון " 
37
 .19.4.1909", הצביעיתון " 
38
 .8.3.1909", הצביעיתון " 
39
 .1, עמוד 13.12.1909" יום שני, הצביעיתון " 
40
 .1, עמוד 17.6.1909", יום חמישי, הצביעיתון " 
41
 .3, עמוד 30.12.10", החירות ירושליםעיתון " 
42
 .3, עמוד 17.5.12", מוריהעיתון " 
43
 .1, עמוד 15.1.12", מוריהעיתון " 
44
 .16.2.1912", הצביעיתון " 
45
 .7, עמוד 22.11.1904, יום שלישי, "השקפה" עיתון 
46
 .4, עמוד 7.12.1908" יום שני, הצבי"עיתון  
 
47

 .4, עמוד 8.6.1908" יום שני, השקפה"עיתון  
48
 .4, עמוד 3.11.1911" יום שישי, החירות ירושליםעיתון " 
49
 .7עמוד  27.3.1907" יום רביעי, השקפהעיתון " 
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במנדולין, ועל ידי הגברת רוזנבלום בציטרה.
50
. אז נפתח 1912איגוד מורים לכדי קונסרבטוריון ממש נעשה בראשית  

ע"י שולמית רופין בית ספר למוסיקה בירושלים.
51
של אחד מעשירי כמו "בית העם", גם בית ספר זה נפתח במעונו  

העדה הספרדית בירושלים, האדון ולירו. בית ספר זה, "שולמית" שמו, היה שלוחה של בית הספר ביפו, ולימדו בו 

מכושית, כינור ותיאוריה, ע"י המורים הגברת קלוגליאקב והאדון שביף.
52
 

פעלה בירושלים תזמורת, שעליה ניצח האדון קובלסקי, שעבר באותה השנה  1909: החל מסוף תזמורת בירושלים

בתיאור עיתונות התקופה  :שם על תזמורת. כפי הנראה היתה התזמורת בירושלים לא מקצועיתגם מיפו, ולפני כן ניצח 

מורה את תלמידיו.כקובלסקי את חברי התזמורת  מדריך מתואר כיצד
53
 

משינויים תחבורתיים בדרך לירושלים שהתרחשו בסוף המאה התשע עשרה: עד  הושפעה  בעיר כמות הפסנתרים

גמלים )לשאר העם(. כל גמל היה יכול  ואסוסים )לאנשים העשירים(  באמצעותהתנועה לירושלים היתה  1869

נכבשה דרך  1869-ק"ג, ולכן הפסנתרים בירושלים היו מועטים ביותר בתקופה זו. מ 300לסחוב עומס של עד 

נחנך קו  1892-שאפשרה מעבר כרכרות מיפו לירושלים. תנועה שכזו התרחשה פעמיים ביום על בסיס קבוע. ב

הרכבת מיפו לירושלים, שאפשר העברת ציוד כבד לירושלים, ובכלל זה פסנתרים
54
)שיפור אמצעי התחבורה גם  

המאה העשרים חלה עליית מדרגה נוספת  אפשרו לאמנים לערוך הופעות במקומות שונים ביתר קלות(. בראשית

בכמות הפסנתרים בעיר ובפשטות שבה היה ניתן לרוכשם, עם פתיחת בית המסחר למכושיות )פסנתרים( של 

.1907-קונסטנטינובסקי ב
55
ארבע שנים מאוחר יותר היה ניתן לקנות מכושיות גם אצל האדון פיליפ קיפרנדורף. 

56
 

כעיר  העצום שעברה ירושלים בתקופה זו בהשוואה לסוף המאה התשע עשרהמסחר זה בפסנתרים מעיד על השינוי 

 . מסחר ותרבות

  תווים וחוברות תווים שהיו זמינים בירושלים בראשית המאה העשרים פריס .1.1.1

כמו  ספרי תווים וחוברות נגינה בירושליםעד לבואו של אידלסון לארץ  לא הוצאו לאור  עיון בספרי תווים בספרייה:

( 1907"שירי ציון בלוית המכושית" שהוציא אידלסון לאור בסוף תרס"ח )שתי החוברות . גם בכל שאר חלקי הארץ

בהוצאה עצמית.ם הוצאו לאור ים הראשונים שהוצאו לאור בארץ, והוהיו ספרי התו
57
למרות זאת, ניתן היה לעיין  

( 1891ם. בית הספרים הזה נוסד בשנת תרנ"א )בספרי תווים שהיו ב"בית הספרים 'מדרש אברבנאל'" שבירושלי

כמפעל של אדם אחד, הד"ר יוסף חזנוביץ', שבנה את הבית מהמסד ועד לטפחות, בדרך העולה לשכונת "משכנות 

                                                           
50
 .1, עמוד 12.6.1908", יום שישי, השקפהעיתון " 
51
 .3, עמוד 3.1.1912, " יום רביעיהצבי"עיתון  
52
 .3, עמוד 16.7.1912" יום שלישי, הצבי"עיתון  
53
 .3, עמוד 23.11.1909", יום שלישי, הצביעיתון " 
54
 Hirshberg, Music in the jewish community 1880-1948, p.5 
55
 .7עמוד  31.5.1907" יום שישי, השקפה" 
56
 .4, עמוד 3.11.1911" יום שישי, החירות ירושלים" 
57
 .2, עמוד 31.12.1907, יום שלישי "השקפה" 
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ישראל".
58
-בית זה היה פתוח לכולם, וחזונו היה להשיג את כל היצירות הכתובות בשפה העברית, ובכלל זה תווים. ב 

ספרי "שיר ומליצה" )כפי הנראה חלקם תווים וחלקם שירי  585ספרים, ומתוכם  10,905היו בבית זה  1903

משוררים(.
59
רכש עותק יקר ערך של "שיר השירים הוא  1904-בעל השקעתו הרבה של חזנוביץ' ניתן ללמוד מכך ש 

אשר לשלמה" מאת סלומונה רוסי.
60
חר יותר בית הספרים של הד"ר חזנוביץ' היווה את המסד למה שהפך מאו 

 לספרייה הלאומית.

: גם מחוץ לבית הספרים היה אפשר להיחשף לתווים תווים שתושבי ירושלים נחשפו אליהם גם ללא ביקור בספרייה

ירונים ובספרי לימוד. שירונים היו, בראשית המאה העשרים, תווים נמצאו בצורה נפוצה בשמודפסים וללומדם. 

ם בארץ ישראל בכלל ובירושלים בפרט. אלה הודפסו לרוב במזרח ביותר ללימוד שירים חדשי השגורהאמצעי 

אירופה כבר בסוף המאה התשע עשרה, ומשם יובאו לארץ ישראל. האסופות הראשונות, ולמעשה רוב האסופות גם 

היו אסופות שכללו מילים בלבד, ללא תווים, הן בשל עלות ההדפסה המיוחדת ומיעוט בתי  ,בראשית המאה העשרים

עסקו בהדפסת תווים, והן בשל מיעוט קוראי התווים בקרב קהל היעד של חוברות אלו.הדפוס ש
61
  ,חוברות שכאלו היו 

(,1900למשל, האנתולוגיה "כנור ציון" שיצאה לאור בהוצאת "תושיה" בוורשה בשנת תר"ס )
62
והחוברות "שירי  

(1905, 1902ציון" )
63
(1902ו"המשורר העברי" ) 

64
וים היו מעטות, אך למרות זאת היו . חוברות שירים ובהן תו

שיובאו לארץ על ידי כך בנמצא, וגם האנשים שהתגוררו בארץ נחשפו אליהן, בין אם ע"י עולים שהביאו אותן, ובין 

"מנצח בנגינות" שכתב וערך צבי ניסן גולומב, ספר שעוסק היצא לאור בוילנה  1883-סוחרי ספרים. ב באמצעות

בשלוש שפות )עברית, יידיש ורוסית(, וכולל גם תווי נגינה כחומר לימוד וכשירים.בהכרה בסיסית של המוסיקה 
65
 

(, ולה חוברת תווים נלווית לשירה במקהלה.1899החוברת "נבל עשור" נדפסה בוורשה בשנת תר"ס )
66
לאחר מות   

.וותשנכתבו בעקבות המ מספר שירי אבלהיה ניתן לרכוש תווים בכל העולם היהודי של ( 1904הרצל )
67
 

חשיבות ראתה : גם בספרי לימוד כללים שולבו לעיתים תווים. מערכת החינוך היהודית תווים בספרי לימוד כלליים

גדולה בהפצת שירים, ובראשית המאה העשרים ניתן היה למצוא לא מעט ספרים וחוברות לימוד ששילבו בתוכם 

"המזמר הקטן", תווים. יהודה גרזובסקי ושמואל לייב גורדון חיברו את החוברת
68
והוסיפו לה חוברת תווים נלווית  

                                                           
58
 .8, עמוד 9.2.1894" יום שישי, חבצלת" 
59
 .5עמוד , 16.3.1903", יום שני, הזמן" 
60
 .12, עמוד 19.2.1904" יום שישי, הצפירה" 
61
 .23(, עמוד 2006, )בן שמן, ישראל: מודן הוצאה לאור, שיר שיר עלה נאנתן שחר,  
62
 , )ורשה: הוצאת תושיה, תר"ס(.  כנור ציון, מבחר שירי ציון בשפת עבר 
63
 (.1905פערלאג דעם פעראיינעס דרוק א. סאלאט, , )לעמבערג: שירי ציון, זאמלונג פון יודיש נאציאנאלע ליעדער 
64
 (.1902, )וינה: מנורה, המשורר העברי, מבחר שירי עמנוסגל, יצחק שמואל,  
65
 , )ווילנה: דפוס אברהם צבי קאצינעלינבויגען, תרמ"ג(.מנצח בנגינותצבי ניסן גולומב,  
66
וצאת בני ציון בביאליסטוק, דפוס מ.י. האלטער, , )ורשה: הנבל עשור שירי ציון מאת משוררים שונים לשיר במקהלות 

1899.) 
67
 .4, עמוד 16.7.1905" יום ראשון הצפירהעיתון " 
68
. עם זאת, המעבר לעברית דקדוקית 1905-מרבית לחני "המזמר הקטן" הם דקדוקיים, והם נדפסו בגולה, בוורשה, כבר ב 

 של שלושת מלחיני המחקר הנוכחי, חל רובו בארץ ישראל.
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בשם "טעמי זמרה".
69
עוד חיברו השניים את הספר "אוצר הלמוד העברי", שמטרתו ללמד ילדים עברית בעברית. 

70
 

. כתב העת לילדים "עולם קטן" שיצא בוורשה כלל גם הוא לעיתים שירים עם מספר שירים בעלי תוויבספר זה יש גם 

תווים.
71
של המשורר והמחנך אהרן ליבושיצקי, "שיר וזמר", צורפו תווים לכמה מן השירים. בספרו 

72
ספר בעל  

חשיבות גדולה, גם בשל תפוצתו ותפוצת לחניו, וגם בשל כמות הלחנים הגדולה שהיתה בו, היה "הזמיר", שאת רוב 

בסקי וחיים נחמן ביאליק, זאת מילותיו כתב נח פינס, והזמין תמלילים נוספים בשבילו שנכתבו ע"י שאול טשרניחו

בנוסף למדורים בספר שכללו את משוררי חיבת ציון ותקופת התחייה. לחני השירים שפורסמו ב"הזמיר" נדפסו 

בחוברת נפרדת.
73
חלק מהלחנים "הושאלו" משירים לועזיים שונים, או "הועברו" יחד עם השיר המתורגם שאותו  

ד לספר זה על פי בקשת פינס עצמו על ידי מוזיקאים יהודיים מפורסמים ליוו במקור, ולחנים נוספים נכתבו במיוח

באותה העת, פנחס מינקובסקי, דוד נובקובסקי ואברהם משה ברנשטיין.
74
  

: מעבר לחוברות השירים שכללו שירים עבריים, היה ניתן לרכוש תווים בחנויות מסויימות: חנויות לממכר תווים

.1909-ברחוב יפו אצל הדואר הרוסי" היו "תוי זמרה", החל מ ב"בית מסחר ספרים ואמנות כללי,
75
, פרסם 1911-ב 

סוחר הפסנתרים פיליפ קיפרנדורף מודעה ובה היה מוכן להזמין ספרי נגינה ותווים בעד עמלה של עשרה אחוזים.
76
  

 

 מוסיקה יהודית עממית בירושלים בראשית המאה העשרים  .1.1.1

נה במגוון תרבויות רחב. היו בעיר מאות קהילות קטנות, של יהודים ירושלים של ראשית המאה העשרים התאפיי

נוצרים ומוסלמים. חלק מהקהילות חיו בירושלים מדורי דורות, אך רבות מהן עלו לארץ בסוף המאה התשע עשרה. 

 בקהילות גדולות מהן. לעיתים, רק הדור המבוגר בקהילות וטמיעהחלק מקהילות אלה כבר עמדו על סף התבוללות 

אלה זכר את הפיוטים האופייניים לבני העדה.
77
 

בקרב היהודים בירושלים היו בזמן זה כשלוש מאות בתי כנסת מכל פלגי ישראל, וכל פלג שמר על המסורת 

המוסיקלית המיוחדת לו. היה ניתן למצוא בירושלים בתי כנסת של בבלים, פרסים, דגיסטאנים, בוכרים, חלבים, 

מתנגדים.הן חסידים ו , הןשונים של אשכנזים ספרדים, מרוקאים, ופלגים
78
לקהילות ישראל השונות היו שירים  

 ופיוטים שהושרו באופן מסורתי בכל מעגלי החיים: חגים ושבתות, לידות, חתונות ושמחות אחרות, וגם שירי חולין. 

                                                           
69
 (.1904, )ורשה, קונקורדיה, טעמי זמרה, לשירים מאת מ. בנסמן ונ.חפץגרזובסקי, ש.ל. גורדון,  י. 
70
 (.1904, )ורשה, תושיה, אוצר הלמוד העבריי. גרזובסקי, י.ל. גורדון,  
71
 תרנ"ד(.-"עולם קטן", עורכים: אליעזר בן יהודה, יהודה גרזובסקי ודוד יודלביץ', )ירושלים, תרנ"ג 
72
 (.1903, )ורשה: הוצאת תושיה, שירים חדשים לבני הנעורים –שיר וזמר יבושיצקי, אהרן ל 
73
 , )אודיסה: הוצאת מוריה, תרס"ג(.הזמיר, שירי ילדים לזמרה ולמקראנח פינס,  
74
 .29, עמוד שיר שיר עלה נאנתן שחר,  
75
 4עמוד  16.7.1909" הצביעיתון " 
76

 .4, עמוד 3.11.1911" יום שישי, החירות ירושלים" עיתון
77
, )דעת כיום למעמדה הגיעה עד ירושלמית-הספרדית החזנות במסורת התפילה נוסח התגבשות הבכורהעזרא ברנע,  

 .26לימודי יהדות ורוח, מכללת הרצוג, תשנ"ו(, עמוד 
78
 , עמוד י"ח. חייאידלסון,  
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בקהילות אלה. בבואו לירושלים אידלסון הגיע לירושלים בנקודת זמן אידאלית על מנת לבצע מחקר אתנומוסיקולוגי 

לעריכת מחקר מוסיקולוגי המונומנטלי, שלו  נוזה הלהיב אותו וכיוודבר ראה את המגוון התרבותי העצום הקיים בה, ו

הקדיש את חייו:
 79

חקר של המוסיקה הקיימת בקהילות ישראל השונות )וגם חקר של המוסיקה הנוצרית הקדומה(  

חלקים מסוימים תף וקדום לכל המגוון העצום הזה. בעבודה זו אראה שגם במטרה להראות מקור מוטיבי משו

 ממחקרו המוסיקולוגי, שהתקיים בזכות הגיוון העדתי הרב שהיה בירושלים. והושפעהמוסיקה שהלחין מ

 העשריםיות בירושלים בראשית המאה שירה ופיוט בקהילות הספרד .1.1.4.1

מאפיינים השייכים לכלל המסורות המוסיקליות של מגורשי ספרד,  הןירושלמית היו -למסורת המוסיקלית הספרדית

מאפיינים ייחודיים לאזור ירושלים. מסורת התפילות והפיוטים המשותפת לכל הקהילות של צאצאי מגורשי ספרד  והן

שהתגוררו בשטחים שבשליטת האימפריה העותומנית, היתה קיימת למן המאה השש עשרה ועד ראשית המאה 

אזור הזה כלל את תורכיה, ארצות הבלקן, סוריה, לבנון, ארץ ישראל ומצרים. אפיוני המסורת המשותפת העשרים. ה

תורכיים, ואלתור מוסיקאלי במקצב חופשי של החזן, בחטיבות התפילה שהוא היה סולן -היו שימוש במקאמים ערביים

, שבוצעו ע"י הקהל, היו בעלי לחן בהם, שחייבה שליטה אמנותית גבוהה בשיטת המקאמים. קטעי התפילה האחרים

מוגדר, ולא מאולתרים, והיו מאומצים לעיתים קרובות משירים פופולריים ערביים ותורכיים. סגנון הזמרה הליטורגית 

העותומנית הישן עדיין קיים במספר קטן של קהילות תורכיות בישראל, בתורכיה, בצרפת ובארה"ב.
80
   

העותומניים המשותפים לכל האזור, אך עם זאת היתה בעלת ייחודיות מובדלת:  המסורת הירושלמית שאבה מהמקורות 

תקנה האומרת שכל  1836-עשרה דיברו הספרדים הירושלמים ספרדית קסטיליאנית. הם אף חוקקו ב-במאה התשע

מת התפילות בבתי הכנסת הספרדיים ייערכו רק בנוסח הקסטיליאני. נוסח זה הוא נוסח שבו כמות פיוטים מצומצ

יחסית לשאר הנוסחים הספרדיים. למשל: ברוב השבתות אין פיוטים כלל, למעט שתי שבתות: השבת שלפני פורים, 

ושבת הגדול. גם במועדים שבהם יש פיוטים, כגון ליל ראש השנה או תפילת הטל, מדובר תמיד בפיוטים קצרים.
81
 

הספרדית ומאזור המזרח התיכון וצפון  נשמרה בתחילה, ונאכפה על היהודים שבאו מן הגולה 1836-התקנה מ

אפריקה,  אך עם השנים ובוא קהילות אחרות לירושלים החל לפוג תוקפה.
82
  

המאה התשע עשרה עלו לירושלים קהילות קטנות ממקומות שונים, ולקראת סוף המאה התשע מחצית השנייה של ב

עשרה חל תהליך של היטמעות הקהילות האלה בתוך הקהילה הספרדית הירושלמית הוותיקה. בבתי הכנסת בירושלים 

המוגרבית, שעלתה עם הנוסח הספרדי שהיה קיים בעיר. למשל: העדה  המקורייםשילבו העדות השונות את נוסחיהן 

ירושלמי. כאשר הצטרפו התימנים לקהילה -מצה את הנוסח הספרדיילירושלים במחצית המאה התשע עשרה, א

, הם התחייבו לקבל עליהם את מנהגי העדה הספרדית, תמורת הבטחה כלכלית. גם 1882-הירושלמית, עם עלייתם ב

                                                           
79
ר, בתיה באייר ואליהו שלייפר,)ירושלים: הוצאת , עורכים ישראל אדלכרך ה', יובלאברהם צבי אידלסון, "חיי", בתוך  

 מאגנס, תשמ"ו(, עמוד י"ח.  
80
 , סנונית, אתר הפיוט והתפילה, הספריה הלאומית ירושלים. התפתחותה של מסורת ספרד ירושליםאסיקה מרקס,  
81
האיגוד העולמי למדעי היהדות, , תרגום: זאב ברויאר, )ישראל: מנהגי תפילה ופיוט בקהילות ישראלצונץ, יום טוב ליפמן,  

 .40-41(, עמודים 2016
82
 .26, עמוד כיום למעמדה הגיעה עד ירושלמית-הספרדית החזנות במסורת התפילה נוסח התגבשות הבכורהברנע,  
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המנגינות הספרדיות, והשאירה בנוסח הפרסי , אימצה את 1884יהדות פרס, שעלייתה לירושלים החלה בשנת 

קיבלה המסורתי רק את קריאת ההפטרה. העדה הבוכארית, שהגיעה לארץ בשנות התשעים של המאה התשע עשרה, 

גם היא את תפילות הספרדים ומנהגיהם. על עצמה
83
  

לשינוי סגנון התפילה  ירושלמי עצמו השתנה. שני גורמים הביאו-עם זאת, בראשית המאה העשרים גם הנוסח הספרדי

והפיוט הירושלמי בראשית המאה העשרים. הגורם הראשון היה הגעתה של קהילת יהודי חלב לעיר, וייסודה את בית 

, לקהילה זו היתה מסורת תפילה ופיוט עתיקה, ועם הגעתה לעיר, החלה להשפיע על הקהילות 1901-הכנסת עדס ב

ן הזה, תחילה רק בירושלים, ואח"כ בכל ארץ ישראל, וגם בקהילות הספרדיות השונות, שבהדרגה אימצו את הסגנו

יהודיות מזרחיות מחוץ לארץ ישראל.
84
  

מנית שהגיע לשיאו והגורם השני לעיצוב הסגנון החדש בקהילות הספרדיות היה תהליך קריסתה של האימפריה העות

ית. תהליך זה הביא לירידת השפעתו בתחילת המאה העשרים עם נפילת המשטר העותומני והקמת הרפובליקה התורכ

תורכי והתגברות השפעת הסגנון הערבי במוסיקה של המזרח התיכון. אמצעי ההקלטה -של הסגנון המוסיקלי העותומני

וההפצה החדשים שהופיעו בתחילת המאה העשרים, תרמו להפצתו של סגנון זה ממצרים וסוריה לכל המזרח התיכון. 

זה, וככאלה, הסגנון המתוך  שאוליםהשונים במעגל השנה של יהודי חלב הם לחנים  חלק ניכר מהלחנים של השירים

תעצבה במחצית הראשונה של המאה העשרים. בין מחברי הלחנים החדרו גם לתוך המסורת הספרדית הירושלמית ש

ריאד אלסונבטי.והשאולים: סייד דרוויש, זכריה אחמד, 
85
הנוסח השולט כיום בבתי הכנסת הירושלמים של עדות  

המזרח, ואף במקומות רבים מחוץ לירושלים הוא נוסח אחיד יחסית, הנקרא "ספרדי ירושלמי". הנוסח הזה התעצב 

בירושלים בראשית המאה העשרים, והושפע בעיקר מנוסחם של יהודי חלב.
86
  

כדי לקבץ את מנגינות העדות האלה: הוא הגיע בתחילת המאה  האמור לעיל מראה עד כמה אידלסון הגיע בזמן מתאים

העשרים, כאשר בירושלים היו כבר חיים פעילים של עדות רבות, והוא ליקט את החומרים המוסיקליים ממש רגע 

 לפני שכל המסורות אוחדו לכדי הנוסח הספרדי הירושלמי השולט היום.

 המאה העשריםמוסיקה בבתי הכנסת האשכנזיים בירושלים בראשית  .1.1.4.2

לירושלים,  18-בתחילת המאה התשע עשרה לא היו אשכנזים בירושלים. עדה אשכנזית קטנה עלתה בראשית המאה ה

ו לו נכנסו היאך גורשה משם בעקבות חובות, ובמשך עשרות שנים אחר כך יהודים אשכנזים לא נכנסו לעיר, כי 

מגפה  של, בלירושלים נמלטו יהודים אשכנזיים מצפת 19-נדרשים לשלם חוב זה. במהלך החצי הראשון של המאה ה

. 1837-צפת בהחריב את רעש אדמה שעקב בעקבות מרידות שהיו בגליל בשנות השלושים ו, 1812-שם ב שהתחוללה

                                                           
83
 .30, עמוד כיום למעמדה הגיעה עד ירושלמית-הספרדית החזנות במסורת התפילה נוסח התגבשות הבכורהברנע,  
84
 .התפתחותה של מסורת ספרד ירושליםמרקס,  
85
 .התפתחותה של מסורת ספרד ירושליםמרקס,  
86
 .34, עמוד כיום למעמדה הגיעה עד ירושלמית-הספרדית החזנות במסורת התפילה נוסח התגבשות הבכורהברנע,  
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העדה האשכנזית הצעירה והקטנה נסמכה על העדה הספרדית בעיר כמעט בכל דבר: בשחיטה, בתפילות בבתי הכנסת 

לביה ותרבוש.ג , שכלל זהה לזה של הספרדיםהספרדים, וגם בלבוש 
87
 

של החוב הצליחו היהודים האשכנזיים להשיג אישור מידי שליט מצרים לשקם את "החורבה", המקום שב 1836-ב

יסד את  1836-לא התגוררו בעיר זו לאורך המאה השמונה עשרה. האישור שניתן להם ב עטיוושב עליו גלו מן העיר, 

אבן הפינה למרכז האשכנזי הראשון בירושלים בעת החדשה.
88
עד סוף שנות הארבעים תפקדו האשכנזים כעדה אחת.  

של פרושים  11היו בירושלים שמונה עשר כוללים,  1878-ב ,כךולאחר מכן התחילו להתרחש פירוד והתפצלות, 

. היו 27-כוללים. לפני מלחמת העולם הראשונה הגיע מספרם ל 25למנות  היהניתן  1901-ושבעה של חסידים. ב

איש, והיו קטנים, שמנו רק כמה עשרות. מטרת הכוללים השונים היתה שכספי  1000-2500כוללים גדולים, של 

הודים הירושלמים שמוצאם מהאזור של נותני התרומה.החלוקה שניתנו על ידי יהודי חוץ לארץ יגיעו לידיהם של הי
89
  

בין עשרים ושבעת הכוללים שהיו בירושלים ערב מלחמת העולם הראשונה, היו תשעה עשר כוללים קטנים, שמנו 

כמה עשרות או מאות בודדות של אנשים, והיו גם שמונה כוללים גדולים, שמנו כל אחד בין אלפיים לשלושת אלפים 

. כוללים אלו היו: אונגרין, גליציה )אוסטריה(, הורודנא )גרודנא(, ווהלין, וילנה )זאמוט(, ורשא אנשים בקירוב

)פולין(, חב"ד ומינסק.
90
  

מבחינה מוסיקלית, כל קהילות אשכנז השונות מאופיינות בשירת זמירות רבות בזמן סעודות השבת, ובפיוטים שונים 

ם )ברית מילה, חתונה(.המעטרים את ברכת המזון ואת טקסי מעגל החיי
91
  

הקהילות האשכנזיות הירושלמיות היו מקור משמעותי למחקריו המוסיקולוגיים, כך מצהיר אידלסון בביוגרפיה שלו, 

 "חיי". 

 

 בירושלים בראשית המאה העשרים אוכלוסייה הערביתהיחסים המוסיקליים בין הקהילה היהודית ל .1.1.1

ם של שיתוף מוסיקלי בין הקהילה היהודית הספרדית ובין הקהילה עד ראשית המנדט הבריטי היו בירושלים יחסי

המוסלמית.
92
פיקניקים משותפים , כוללים 1897-זכרונות הילדות של נגן העוד ואסיף ג'הארייה, שנולד בירושלים ב 

, והתחפשות בנשף פורים. הוא מציין בזיכרונותיו את התזמורת היהודית הספרדית של יהודי חאלב וחגיגה משותפת

שהופיעה בחתונות של ערביי ירושלים. גם ג'הארייה עצמו ניגן עם קבוצות נגינה יהודיות לפני תחילת המנדט הבריטי, 

                                                           
87
 .19.10.2017-. דף אינטרנט, נצפה ב19-אהבת ירושלים, העדה האשכנזית בירושלים במאה הרפי כפיר,  
88
 .19.10.2017-. דף אינטרנט, נצפה ב אהבת ירושלים, החורבה, פרק ג'רפי כפיר,  
89
 .404, )ירושלים: הוצאת יד יצחק בן צבי, תשל"ז(, עמוד עיר בראי תקופה, ירושלים במאה התשע עשרהיהושע בן אריה,  
90
(, עמודים 2001)ירושלים: מוסד ביאליק, , 1900-1917חברה במשבר לגיטימציה, היישוב הישן האשכנזי, מנחם פרידמן,  

135-136. 
91
 .69, עמוד מנהגי תפילה ופיוט בקהילות ישראלצונץ,  

92 Salim Tamari, Jerusalem's Ottoman Modernity: The Times and Lives of Wasif Jawhariyyeh, Journal of Palestine 

Studies, vol.9, 2000, p.5.  
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הן באירועים בקהילה היהודית, והן באירועים בקהילה המוסלמית. ירושלים של לפני מלחמת העולם, על פי תיאוריו 

התרחשויות מוסיקליות וחברתיות רבות, המשלבות את בני כל  של ג'הארייה, היא עיר נהנתנית ושוקקת חיים, שבה יש

 –הדתות ביחד. ג'הארייה מציין רשימה ארוכה של נגני עוד, זמרים ורקדנים שהופיעו בחתונות מקומיות, ולאחר מכן 

 בבתי הקפה ובקברטים של ירושלים החדשה, מחוץ לחומות.  –בימי המנדט 

הקצנה דתית בקרב המוסלמים. הלאומיות הפלשתינית, שהיתה עד אז תנועה עם תחילתו של המנדט הבריטי, חלה 

חילונית, החלה להתעטף בלהט דתי. על בני הדתות האחרות נאסר להיכנס למקומות הקדושים לאסלם, והמוסלמים 

השונים הדירו את רגליהם מכנסיות וממנזרים, על פי צו צבאי. ג'הארייה מתאר את התקופה של האחווה בין הציבורים 

 בירושלים, ְכמה שהיה "לפני הצהרת בלפור המקוללת".

 מחקר מוסיקולוגי דומה לזה שערך אידלסון, שנעשה בתקופה המדוברת .1.1.5.1

ריבוי העדות והזרמים האתניים בירושלים התווה את מהלך חייו של אידלסון והיה המניע למחקרו המוסיקולוגי 

במטרה למצוא להן מכנה משותף.העצום, שחקר את המוסיקה בעדות ישראל השונות, 
93
בתקופה שבה פעל אידלסון  

בארץ, פעל בה גם המיסיונר הגרמני גוסטב דאלמן. דאלמן חקר את השפות העברית, הארמית והערבית, ורוב כתביו 

עמד בראש "המכון הגרמני האוונגלי  1902-1914ביטוין אצל עמי הארץ. בשנים ומחקריו עוסקים בלשונות הללו, וב

עתיקות ארץ הקודש בירושלים". בנוסף לפעילויות בלשניות במהותן, כתב דאלמן ספר העוסק במוסיקה של  למחקר

הכפריים הערבים בארץ. הוא קיווה לשחזר את ההדים האחרונים של המוסיקה התנכ"ית בפולקלור של עובדי האדמה 

העולם המוסיקלי שלה הוא הדומה הפלסטיניים, מתוך מחשבה שזו היתה אוכלוסייה שלא נחשפה למודרנה, ולכן 

הוא פרסם את ספרו "הדיוואן הפלסטיני"  1901-ביותר לעולם המוסיקלי שאפיין את המוסיקה התנכ"ית. ב

(Palastinischer Diwan.)
94
אולי בשל היותו של דאלמן בלשן ולא חוקר מוסיקה, ואולי בשל מוצאו המרכז  

טונים של השירה הפלסטינית. היה לו פחות -ה להבין את המיקרואירופאי, העיד דאלמן על עצמו בספרו שהוא התקש

קשה להבין ולפענח נגינה אינסטרומנטלית פלסטינית.
95
 

פועלו של דאלמן מוזכר בפרק הרקע, כי צורת החשיבה שלו דומה מאוד לצורת החשיבה שלאורה פעל אידלסון בארץ. 

ורותיה התנכ"יים, ובתוך כך חקר גם מוסיקות אחרות, אידלסון התמקד בחקר המוסיקה היהודית, וניסה למצוא את מק

כדוגמת המוסיקה הגריגוריאנית והמוסיקה של ערביי הארץ. גם אידלסון, כדאלמן, חשב שחקר מוסיקה זו יכולה 

לסייע לו בהבנת המקורות הקדומים של המוסיקה העברית.
96
בעיתונות התקופה מוזכר עוד חוקר שצורת מחשבתו  

פרסמה אגודת "כינור ציון" כי "המנגן הידוע והקומפוזיטור  1907-דלסון ודאלמן. בעיתונות מהיתה דומה לשל אי

                                                           
93
, 100פעמים סרוסי, "יסוד אחד להן, גילוי המזרח ואחדותן של מסורות המוסיקה היהודיות במשנת אברהם צבי אידלסון",  

 .125-146(, עמודים 2004)תשס"ד, 
94
 Gustaf H. Dalman, Palastinischer Diwan,( Leipzig, J.C..Hinrichs'sche Buchhandlung,  1901). 
95
 Rachel Beckles Willson, Orientalism and Musical Mission,( Cambridge: Cambridge University Press, 2013), 

pp.41-46. 
96
 סרוסי, "יסוד אחד להן, גילוי המזרח ואחדותן של מסורות המוסיקה היהודיות במשנת אברהם צבי אידלסון". 
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לאומי העממי מר ניסביז'יסקה מפטרברג נוסע לא"י לערוך נשפי נגינה בערים ובמושבות וגם לאסוף ולרשום על הכתב 

שירי עם נפוצים עבריים בא"י".
97
  

 של המאה העשריםשל המוסיקה בירושלים בעשור הראשון סיכום  .1.1.1

ניתן לראות כי היתה פעילות מוסיקלית הולכת וגוברת במהלך העשור הראשון של המאה העשרים, הן בקהילות 

היהודיות והן בקהילות אחרות. פיתוח אמצעי התחבורה אפשר לאמנים להתנייד ביתר קלות ולערוך הופעות, גם על 

מוסדות מוסיקליים בעיר: בית העם וקונסרבטוריון "שולמית" הם כלים גדולים כפסנתר. לקראת העשור השני מוקמים 

 הבולטים שבהם. מורים מלמדים בעיר מוסיקה וניתן לרכוש בה תווים וכלי נגינה.

גם התרבות המוסיקלית העממית מגוונת ביותר, עם שירים ופיוטים של עשרות עדות יהודיות שונות, וכן של העדות 

י פעולה בין העדות היהודיות ללא יהודיות, שיתופי פעולה שנפסקו עם עליית המנדט הלא יהודיות בעיר, ועם שיתופ

 הבריטי.

חווה את העיר אחרת מהמקום  1912-1913, ששהה בעיר בשנים המשורר יעקב קופלביץ' )לימים ישורון קשת(

ות בעיר, והסתגרותם ן והססגוני המתואר לעיל. בספרי הזכרונות שלו הוא מספר עד כמה היתה קשה לו הבדידוהמגו

של תושביה, ושאחד הדברים שחסר יותר מכל היה חיי מוסיקה, ובייחוד מוסיקה מערבית אירופאית. המוסיקה 

העממית, של יהודי המזרח כשל ערביי ירושלים, לא נשמעה באוזניו כמוסיקה.
98
מה רב ההבדל בין קופלביץ' לבין   

באותן השנים: ריבוי העדות ריגש אותו, והוביל את מחקרו אידלסון שחווה את העיר אחרת לחלוטין, ובדיוק 

האתנומוסיקולוגי החלוצי. ברשימתו האוטוביוגרפית "חיי", מתאר אידלסון את חוויית התרגשותו מבואו לעיר 

העשירה בתרבויות שונות: "דעתי היתה שצריך אני ללכת לירושלים, ושם ורק שם היא ערש הנגינה העברית 

ס"ז עזבתי את אפריקא ואלך לירושלים. שמה מצאתי כשלוש מאות בתי כנסת שהיו שייכים לכל המקורית. בשנת תר

שבטי ישראל, קבוץ גליות בזעיר אנפין, וכל קבוץ היה שומר על מסורתו בקנאה מיוחדה!".
99
גם בתחומי העשייה   

מקהלות והוציא לאור ספרי : לימד, הלחין, הקים הוא נמלא פעלתנות ומרץהסביבה שחי בה השפיעה עליו, והחינוך 

 תווים, לראשונה בארץ.

 מוסיקה ביפו בעשור הראשון של המאה העשרים .1.1

מחוץ לגבולות  , כשכונה חדשה1909-, והתיישב ביפו. העיר תל אביב הוקמה ב1908-חנינא קרצ'בסקי עלה לארץ ב

ושמה "אחוזת בית". החיים התרבותיים של יפו ושל תל אביב היו שלובים אלו באלו. כבר בשנת הקמתה של תל  יפו

אביב הועברה אליה הגימנסיה העברית "הרצליה", שנוסדה כמה שנים קודם לכן ביפו. במוסד זה לימד קרצ'בסקי עד 

 לסוף חייו.

                                                           
97
 .16.6.1909", יום רביעי, הצביעיתון " 
98
, 1995. ראו גם אצל הירשברג, 34(, עמוד 1980, )תל אביב: הוצאת עם עובד, כרונותקדמה וימה, פרקי זישורון קשת,  

 .8עמוד 
99
 , תשמ"ו, עמוד י"ח.  חייאידלסון,  
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פו בהתמדה, ובהדרגה הפכה לעיר השנייה בגודלה בארץ : במהלך סוף המאה התשע עשרה גדלה ינתונים דמוגרפיים

ישראל, אחרי ירושלים.
100
-בתחילת המאה התשע עשרה כמעט שלא היו יהודים ביפו, אך מספרם גדל דרמטית: ב 

יהודים, מתוך  10,000-היו כבר כ 1914-נפש. ב 10,000יהודים בעיר מתוך אוכלוסייה כללית של  1000היו  1880

נפש. 40,000-של כאוכלוסייה כללית 
101
עד שנות השמונים של המאה התשע עשרה חיו היהודים בתוך האוכלוסייה  

הכללית, ולא ברבעים נפרדים. בשנות השמונים הקימו היהודים שתי שכונות חדשות ונפרדות: "נווה צדק" ו"נווה 

 שלום", ומכאן ועד להקמתה של "אחוזת בית" גרו מרבית היהודים בשתי שכונות אלו. 

בחיי המוסיקה בירושלים,  ( כפעילה8הפרק )עמוד : אגודת "כינור ציון" שהוזכרה בראשית ודה מוסיקלית ביפואג

.1904-בחיי המוסיקה ביפו. בעיר זו נוסדה האגודה ב גם היתה פעילה
102
חברים. ביפו גם  25מנתה האגודה  1907-ב 

הוקמה התזמורת "כינור ציון", בניצוחו של מר קובלסקי, שהופיעה במקומות שונים בארץ, הן לציבור היהודי והן 

לציבור הכללי.
103
קובלסקי לבין אגודת כינור ציון היפואית,חל סכסוך כספי בין מר  1909בסוף  

104
שבעטיו הוא עקר  

 (.8תזמורת )על התזמורת הירושלמית ניתן לקרוא בעמוד  לירושלים וייסד שם

הכנר ש.  ,בעשור הראשון היו פעילים ביפו שני מוסיקאים בולטים: מוסיקאים, מורים למוסיקה, וייסוד קונסרבטוריון

פרס
105
,והפסנתרנית מרים לוית 

106
. לוית חזרה לתל אביב מאוחר יותר, בסוף העשור מושבם לירושליםאת העתיקו ש 

העיר הגדולה בארץ, ונערכו בה  בסוף העשור הראשוןירושלים היתה והיתה פעילה בעיר זו בשנות העשרים. אמנם 

את היתה יפו המקום הראשון בארץ שבו למרות ז, אך פעילויות תרבות רבות יותר מאשר בכל מקום אחר, כולל ביפו

, כשנתיים בטרם הקימה 1910-הוקם בית ספר למוסיקה )"בית ספר לזמרה שולמית"(. הוא הוקם ע"י שולמית רופין ב

מוסד מקביל לזה בירושלים. הגב' רופין לימדה בבית ספר זה זמרה. האדון מ. המרשלג לימד בו מכושית, מפוחית, 

משותפת. האדון ח. קרצ'בסקי לימד זמרה על פי קריאה ראשונה, תורת הזמרה ותולדות תזמורת, מקהלה, ונגינה 

(, קלרינט וקונטרבס.Fluteהזמרה. האדון הופנקו לימד בו כינור, אבוב )
107
ריבוי הכלים והתפקידים שבהם נשא כל  

היה בהכשרתו כנר פעיל. הוא  ,למשל ,מורה מעיד בייחוד על מיעוט המוסיקאים הפעילים שחיו אז ביפו. האדון הופנקו

                                                           
100
סדרת תולדות ארץ ישראל, ", בתוך: ארץ ישראל בשלהי התקופה העותומאניתיהושע בן אריה וישראל ברטל, עורכים, " 

 .71עמוד  (,תשמ"ג ,בן צבי הוצאת כתר ויד יצחק)ירושלים: , 8כרך 
101
 .107", עמוד ארץ ישראל בשלהי התקופה העותומאניתבן אריה וברטל, עורכים, " 
102
 .3, עמוד 27.12.1907", יום שישי, השקפהעיתון " 
103
שי, ", יום שליהצבי. וגם: עיתון "5.5.1909", יום רביעי, הצבי. וגם: עיתון "3, עמוד 9.8.1907", יום שישי, השקפהעיתון " 

30.3.1909. 
104
 .11.8.1909", הצביעיתון " 
105
 .1, עמוד 21.2.1908", יום שישי, השקפהעיתון " 
106
 .21.10.1909", יום חמישי, הצביעיתון " 
107
 .8.11.1910", הצביעיתון " 
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על פי הזמנתה המיוחדת של רופין על מנת ללמד בבית הספר, 1910-הגיע משוויץ ב
108
והיה אחד המתיישבים  

הראשונים באחוזת בית, היא תל אביב.
109
  

ההשפעה של שני בתי הספר למוסיקה "שולמית" על הפעילות התרבותית של חיי היישוב היתה עצומה, הן ביפו והן 

מתלמידי בתי  37%, והם היוו 200-ל 1913-1914ושלים. מספר התלמידים בשני מוסדות אלה ביחד הגיע בשנת ביר

הספר של היישוב החדש בשתי ערים אלה.
110
 

כפעיל כבר בשנים הראשונות של המאה  את בית הספר לבנות בנווה צדק נחום גוטמן מתאר: למופעיםאולמות 

העשרים.
111
, עדיין בשטחה של יפו, והיה 1908-. המבנה הוקם בבו מופעי היישוב בראשית המאה העשרים נערכו 

המבנה הציבורי הראשון ביפו.
112
 שוכן בו מרכז סוזאן דלאל.  המבנה נשמר עד היום, וכיום 

: ביפו היה ניתן לקנות תווים וגם כלי זמר בחנותו של חיים מילמאן, שהיה מורה למוסיקה חנות לממכר תווים

במוסד זהללמד  האחרון בטרם החלושל קרצ'בסקי לארץ בגימנסיה הרצליה עוד כששכנה ביפו, לפני עלותו 
113
)מורה  

 נוסף שלימד מוסיקה בגימנסיה הרצליה לפני קרצ'בסקי היה האדון קובלסקי(.

: תל אביב ויפו של סוף העשור הראשון של המאה יפו בעת הגעת קרצ'בסקי אליה-צב המוסיקלי של תל אביבסיכום המ

גדול למוסיקה, המלמדים מגוון כלים  ספורים מוריםוהעשרים היו מרכז תרבותי קטן ביותר. מעט מוסיקאים פעילים 

נגנים, והן בשל מיעוט ב מחסורהן בשל  . האפשרויות להופעות היו מועטות,מספרם הזעוםללא הכשרה מתאימה בשל 

המקומות בהם ניתן לערוך הופעות. לעיר זו הגיע חנינא קרצ'בסקי, חדור מרץ, התלהבות וכושר ארגון. תוך זמן קצר 

הפך להיות הרוח החיה בחיים המוסיקליים ביישוב: בהוראה, בהקמת מקהלה ותזמורות וניצוח עליהן, בעיבודים 

סוד הצלחתו. היה התשתיות המוסיקליות בבואו לעיר לא ריפה את ידיו, אלא המריצו, ובזה  ובכתיבת שירים. היעדר

השירים שכתב נועדו לביצוע על ידי תלמידיו, ובוצעו פעמים רבות בקונצרטים שנערכו ביישוב הצומח, שהיה 

לקרצ'בסקי חלק מרכזי בצמיחתו.
114
 

 מוסיקה בתל אביב באמצע העשור השלישי של המאה העשרים .1.1

העיר מאשר , לעיר שהיתה שונה בצורה קיצונית מבחינה תרבותית 1924המלחין יואל אנגל הגיע לתל אביב בסוף 

 שאליה הגיע חנינא קרצ'בסקי, שש עשרה שנים קודם לכן.

                                                           
108
.  10.9.2018"משפחות מייסדי תל אביב", חיי המוסיקה בתל אביב הקטנה, אתר אינטרנט, גישה:  

http://ahuzatbait.org.il/blog/2014/01/05 
109
 (.1959, )תל אביב: הוצאת דביר, עיר קטנה ואנשים בה מעט, הקונצרט הראשוןנחום גוטמן,  

110
 Hirshberg, Music in the jewish community 1880-1948, p.44. 

111
 .32-39, עמודים בין חולות וכחול שמייםגוטמן ובן עזר,  
112
 http://www.irgon-haagana.co.il. 10.9.18"ביה"ס לבנות נווה צדק", ארגון ההגנה, אתר אינטרנט. גישה:  
113
 .6, עמוד 3.5.1907", יום שישי, השקפהעיתון " 
114
 ראה קורות חייו של קרצ'בסקי בתחילת הפרק העוסק במלחין זה. 
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איש  3600-: השלטון היה שלטון המנדט הבריטי ולא שלטון עותומני, והעיר עצמה גדלה מאוד: מנתונים דמוגרפיים

של יפו הביאו  מיהודיּה 47שגרמו לרציחת  1921-. פרעות תרפ"א ב1925נפש בשנת  35,000-ל 1914בשנת 

הכיר המנדט הבריטי בתל אביב כישות עירונית. 1921-להגירה מסיבית לתל אביב. ב
115
  

  : תל אביב בתקופה זו היתה עיר עשירה במוסדות לימוד מוסיקה ובמוסדות ביצוע מוסיקלי:מוסדות ללימוד מוסיקה

, עם מותה של המייסדת שולמית רופין. 1912-בית הספר הוותיק "שולמית" עבר להנהלתו של הכנר משה הופנקו ב

.1949-הופנקו ניהל את המוסד עד מותו ב
116
קיבל המוסד מעמד של קונסרבטוריון, הקונסרבטוריון  1924בדצמבר  

הראשון בארץ.
117
ני עוד מספר מוסדות שלימדו מוסיקה לצד הקונסרבטוריון הזה פעלו בארץ באמצע העשור הש 

ועסקו בה: בית המדרש לנגינה "בית לוויים" של מרים לויט,
118
וכן "סטודיום מוסיקלי בשביל פועלים, מייסוד  

, במקצועות פסנתר, כינור, צ'לו, שירה, תורת ותולדות המוסיקה, מקהלה ותזמורת". הסטודיום 'טובהבנ'קונסרבטוריון 

מלחין הצעיר גבריאל גרד, שעלה לארץ כמה חודשים לפני כן.ע"י ה 1925נוסד ביוני 
119
לפני בואו של אנגל לארץ  

אנגל. מתכתובות לתת את שרביט הניהול בהם להיתה מחשבה לאגד את הקונסרבטוריונים "שולמית" ו"בית לוויים", ו

בסופו של דבר הוחלט שלא עם אנגל טרום בואו לארץ עולה שגם גב' לויט וגם מר הופנקו הציעו לו משרה במוסדם. 

להחליט על צעדים ברורים לפני בואו לארץ. בפועל, בשנות שהותו בארץ לימד בקונסרבטוריון שולמית, וכן 

בסמינריון למורים ולגננות.
120
  

מוסיקה במספר בתי ספר בתל אביב. מקהלה  נלמדהלמוסיקה, הייעודיים : בנוסף לבתי הספר מוסדות לביצוע מוסיקלי

ו בגמנסיה הרצליה, בניצוחו של חנינא קרצ'בסקי, בבית הספר מקווה ישראל, בניצוחו של מר ברנדמן,ותזמורת הי
121
 

( של יריב אזרחי,1924-בקונסרבטוריון "שולמית", בניצוחו )החל מ
122
ובסטודיום "בנהטוב" בניצוחו של גבריאל  

, וכללה 1926-ל 1923עלה בתל אביב בין גרד. בנוסף לאלה היו גופי ביצוע מקצועיים: האופרה של מרדכי גולינקין פ

מקהלה ותזמורת.
123
הוחלט על כינון תזמורת המשטרה בתל אביב. 1924בנובמבר  

124
בעיתונות התקופה מוזכרת עוד  

תזמורת אחת שהופיעה בתל אביב, בהנהלת האדון רובינשטיין.
125
  

                                                           
115
גישה:  ,ביגר גדעון ,ח"מט של הווירטואלית הספרייה אתר, "1909-1934 בשנים אביב תל של הבנוי השטח התפתחות" 

10.9.18. https://lib.cet.ac.il 
116
 621-622' עמ(, 1947) ב כרך, ובוניו הישוב לחלוצי אנציקלופדיה", הופנקו משה" 
117
 .3, עמוד 22.12.1924", יום שני, דאר היוםעיתון " 
118
 , עמוד ראשון.3.12.1925", יום חמישי דברעיתון " 
119
 .10.6.1925", יום רביעי, דברעיתון " 
120
-1883) גנסין ומיכאיל( 1868-1927) אנגל יואל:  אמנותית-היהודית המוסיקה של הלאומית אסכולהריטה פלומנבוים, "ה 

 .78-83( עמודים 1996עבודת דוקטור, אוניברסיטת בר אילן, רמת גן, " )(1957
121
 .4, עמוד 6.5.1924. וכן עיתון "דאר היום", יום שלישי, 2 , עמוד6.9.1923", יום חמישי, דאר היוםעיתון " 
122
 .6, עמוד 24.9.1923", יום שני, דאר היוםעיתון " 
123
 Hirshberg, Music in the jewish community 1880-1948, pp.65-67 
124
 .3, עמוד 30.11.1924", יום ראשון, דאר היוםעיתון " 
125
 .4עמוד , 8.9.1925", יום שלישי, דברעיתון " 
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ניסיון ליצור התאגדות של כלל  אביבהתקיים בתל  1925: באפריל תל אביב כמוקד לשיתוף פעולה מוסיקלי כלל ארצי

מוסיקאי הארץ ב"אגודת מנגני ארץ ישראל".
126
, בשיתוף פעולה של מוזיקאים 1925באפריל  18-האגודה נוסדה ב 

מירושלים, תל אביב וחיפה. האספה בחרה כיושב ראש את המלחין והמוסיקולוג שלמה רוזובסקי, וכחברי הוועד 

יינברג ומרדכי זנדברג )ירושלים(; את הפסנתרנים אריה אבילאה ומרים לוית הפועל הראשון את המלחינים יעקב ו

ויצמן ורחל קרוגליאקוב והזמר העממי אריה -והמלחין מנשה רבינא )רבינוביץ( )תל אביב(; הפסנתרניות גיטה דוניה

(, והיא החלה לבוב )חיפה(. תוך זמן קצר הצטרפו לאגודה כמאה וחמישים חברים )רבים מהם עולים חדשים-פרידמן

 לארגן הרצאות וקונצרטים חודשיים ברחבי הארץ.

: בתל אביב של אמצע המאה העשרים היו הרבה מקומות מפגש שבהם התרחשו אירועי תרבות: אולמות מופעים

פעיל, כמו בעשור שלפני כן. אך אליו נוספו מקומות הופעה רבים  ןהאולם של בית הספר לבנות בנווה צדק היה עדיי

נחנך  1927-מקומות ישיבה. ב 800ברחוב לילנבלום בנווה צדק, והיו בו  שכן "עדן"אולם הקולנוע )ראינוע(  נוספים:

מקומות ישיבה. באולם המקורה היה פסנתר, והוא היה גדול דיו  800אולם נוסף, אולם קיץ ללא גג, שגם בו  מבנהב

.1923-אטה, בתרגום לעברית, בלהכיל תזמורת. באולם זה נערכה הצגת האופרה הראשונה, לה טרווי
127
באולם  

הגימנסיה הרצליה נערכו הופעות כדבר שבשגרה. המקהלה והתזמורת של חנינא קרצ'בסקי הופיעה שם והעלתה מספר 

רב של מופעים, כמו גם מופעים אחרים של נגינה וריקוד בשעות הערב.
128
גם בבית המדרש "בית לוויים" של הגב'  

נפתח בשדרות רוטשילד "הקלוב  1923-ית" של מר הופנקו נערכו קונצרטים רבים. בלויט ובקונסרבטוריון "שולמ

הציוני",
129
 ונערכו בו מופעי תרבות באווירה קלה.  

היוותה ציון דרך חשוב בחיי התרבות של תל אביב. בשנתיים הראשונות הוא שימש  1925-פתיחתו של בית העם ב

ר הפתוח, בשטח מיושר, שסודרו בו חשמל ומקומות ישיבה.למקום מפגש ותרבות, אך האירועים נערכו באווי
130
 

.1925חגיגת הפתיחה שלו היתה בספטמבר 
131
הכנר ישה חפץ קונצרט  1926בבית העם במתכונתו זו נתן באפריל  

איש קנו כרטיסים, ועוד רבים התגנבו לשמוע ללא כרטיס. חפץ נתן קונצרט נוסף, גם הוא מלא  5000בבואו לארץ. 

עד אפס מקום, בבית העם, וכן קונצרט בירושלים.
132
נחנך בניין בית העם הבנוי. 1927-ב 

133
 

: חוץ מקונצרטים, אירועי תרבות ולימודי מוסיקה, היה ניתן גם לרכוש בתל אביב וכלי נגינהחנויות לממכר תווים 

נחנך ביפו סניף של בית המסחר "קלדרון" לצרכי נגינה ולממכר  1924צרכי מוסיקה, תווים וכלי נגינה. בדצמבר 

                                                           
126
, זהר שביט, לישרא-בנייתה של תרבות עברית בארץ , בתוך: "התפתחות הגופים המבצעים במוסיקה"הואש הירשברג, י 

 .301 ודתשנ"ט(, עמעורכת, )ירושלים, מוסד ביאליק, 
127
. 2007 ביולי 26 יעקב הלחמי. ,העברי הסרט בית אתר, "אביב-בתל הראשון הקולנוע בית מהגדת פרקים - ֵעֶדן ַקְדַמת " 

http://www.filmography.co.il 
128
 .1, עמוד 26.6.1925", יום שישי, דברעיתון " 
129
. 10.9.18, מודעה. גישה: אתר הספרייה הלאומית"פתיחת הקלוב הציוני",  

http://web.nli.org.il/sites/nli/hebrew/digitallibrary/pages/viewer.aspx 
130
 .6, עמוד 2.8.1925", יום ראשון, דברעיתון " 
131
 .7.9.1925", יום שני, דברעיתון " 
132
 , עמוד ראשון.14.4.1926", יום רביעי, דברעיתון " 
133
 .18.9.1927", יום ראשון, דאר היוםעיתון " 
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.1917-פסנתרים. הסניף הראשי של חברה זו נוסד בקהיר ב
134
סנתרים אצל פנחס סמיט, היה ניתן לתקן ולכוון פ 

שסייר בכל הארץ בעיסוק זה, אך בסיסו היה בתל אביב.
135
אין כל אזכורים לחנותו או פועלו המוסיקלי  1909לאחר  

 של חיים מילמן, מורה המוסיקה בגימנסיה לפני קרצ'בסקי, שבעשור הראשון היתה לו חנות לכלי נגינה ותווים ביפו.

או להתפתחות משמעותית בחיי המוסיקה בתל אביב: רבו מוסדות הלימוד, הן ניתן לסכם שאמצע שנות העשרים הבי

. גופי הביצוע מקהלות ואופרה ,תזמורות: התעצם עד מאוד מספרם של גופי הביצועולילדים והן לציבור הרחב, 

למוסיקאי  רציאיגוד כלל אשנוסדו נועדו הן לנגינת חובבים והן לנגינה מקצועית. בתקופה זו ניכר גם ניסיון ראשון ל

. בתוך תקופה זו ובמקום זה פעל המלחין יואל אנגל, שנסחף בזרם העשייה הזו ותרם , שבסיסו היה בתל אביבהארץ

ומתנאי העבודה  המוסיקה שהלחין אנגל מושפעת רבות מהתפתחותם המהירה של מוסדות התרבות בתקופתו לה רבות.

להוראת ילדים, כולם משקפים את המוסדות שאיתם עבד  : מוסיקה לתיאטרון ולמחול לצד שירים דידקטייםבהם

., וכן את האמנים שבעבורם היה יכול להלחיןושקרמו עור וגידים בתקופה המדוברת
136
 

 

 רקע לשוני: המעבר בין הטעמה אשכנזית לדקדוקית בראשית המאה העשרים .1

גם התפתחות לשונית  לצד התפתחות הסביבה המוסיקלית בעשורים הראשונים של המאה העשרים, חלה בארץ

משמעותית. העברית הפכה משפה שבה בעיקר קוראים וכתבים לשפה המשמשת לכל פעילויות החיים, ומקשרת בין 

כל חלקי העם. תהליך זה היה קשור גם בשינוי דרכי ההגייה של השפה העברית, תוך יצירת מכנה משותף לכל דרכי 

העם בהגייה זו.
137
נים אלה הסיטו את מקום הטעם בהגייתם מהגייה אשכנזית רבים מהעולים מארצות אשכנז בש 

להגייה דקדוקית, זו המקובלת בימינו.
138
הנה סקירה על מאפייני העברית האשכנזית ומקורותיה. סקירה זו תעזור  

 להבין את מאפייני השפה שהיתה שגורה אצל יהודי מזרח אירופה טרם עלייתם ארצה, ובהם גם מלחיני עבודה זו.

ה זו ייסקר השינוי שעבר על עולי מזרח אירופה בכלל ועל אמני מזרח אירופה בפרט בבואם לכתוב לאחר סקיר

   בעברית המוטעמת בסוג הטעמה שונה מזה שלו היו מורגלים.

                                                           
134
 .3, עמוד 22.12.1924" יום שני, דאר היוםעיתון " 
135
 .1, עמוד 19.6.1923", יום שלישי, דאר היוםעיתון " 
136
 קורות חייו של אנגל, המובאים בתחילת הפרק על מלחין זה. להרחבה ראה את 
137
, 16 קתדרה,  "1882-1948"הצמיחה וההתגבשות של תרבות עברית מקומית וילידית בארץ ישראל,  ,אבן זוהר איתמר  

(1980 :)189-165. 
138
העברית היתה החייאת העברית בהטעמה דקדוקית לא נעשתה בארץ בלבד. גם במקומות שונים באירופה החייאת  

, ושיריה דקדוקיים באופן מובהק, וכן מאמרו 1905-חוברת השירים "המזמר הקטן", שנדפסה בוורשה ב -דקדוקית, ולראייה 
 ( בפטרבורג, שנים לפני עלייתו ארצה.1912של שאול טשרניחובסקי, "לשאלת המבטא והנגינה", שפורסם בשנת תרע"ב )
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מקורותיה של העברית האשכנזית .1.1
139

 

האשכנזית העברית האשכנזית מושפעת רבות מהיידיש ושלובה בהיסטוריה שלה. על כן, לבחינת הרקע של העברית 

 רצוי לסקור את הרקע ללשון היידיש.

המונח "אשכנז" התייחס במקור לגרמניה וצרפת בממלכתו של קארל הגדול במאה התשיעית, והוא מונח עברי. ברבות 

הימים הגדרתו התרחבה וכללה את רוב יהדות אירופה, שהושפעה מהתרבות היהודית שמקורותיה באשכנז. לאזור 

וברי דיאלקטים לטיניים מאיטליה ומדרום צרפת במאות התשיעית והעשירית, ותרבותם עוצבה אשכנז הגיעו יהודים ד

בין המאה העשירית למאה השלוש עשרה. זו תקופה שבה התעצבו גם שאר השפות והתרבויות האירופיות של ימינו. 

וכך הלך ונוצר אצל היהודים ניב של  ,גרמו ליהודים להסתגר באותה התקופה מסעי הצלב והאנטישמיות הרבה

הגרמנית שמסביב, שהיה מיוחד להם. הניב הזה זכה לשם "יידיש", כלומר "ניב יהודי". היידיש בידלה את החברה 

היהודית מסביבתה הנוכרית, וחיברה בין יהודי אירופה המערבית והמזרחית. החל מהמאה השש עשרה מופיעים 

אז היישוב היהודי הגדול בעולם. בסוף המאה השמונה עשרה חולקה פולין בין  טקסטים ביידיש גם בפולין, שהיה

רוסיה, אוסטריה ופרוסיה. החלק הארי של יהודי פולין הוכפף תחת שלטון האימפריה הרוסית, וכך במאה התשע 

 98%ם. נמנו בספירת האוכלוסין הרוסית כחמישה מיליון יהודי 1897-עשרה מרבית יהודי העולם ישבו ברוסיה. ב

 מהם הכריזו על יידיש כלשונם.

במסורת האשכנזית, בצד היידיש התקיימה הלשון העברית. היא לא התקיימה כלשון דיבור, אלא כלשון הקודש, כלשון 

קריאה וכלשון כתיבה. אמנם חסרו בה מילים יום יומיות, אך נכתבו בה ספרות רבנית, שירה, פנקסי קהילות ומכתבים 

מתקופת ההשכלה גם ספרות יפה. בזמן לימוד מקורות עבריים, נעשו הדיונים על מקורות אלה בין יהודים, והחל 

כך בשפה היידית, אך בעת ציטוט מתוך המקורות, נאמר הציטוט בעברית, וההגייה וההטעמה הושפעו מהיידיש ו

יום יומי, וציטוטים . מילים וביטויים עבריים רבים שובצו בתוך הדיבור היידי ההתעצבה העברית במבטא אשכנזי

 מלשון הקודש היו דבר שבשגרה, וכך השתמרה העברית )במבטא אשכנזי( בתוך היידיש.  

 ההטעמה וההגייה בעברית אשכנזית  .1.1

בין עברית אשכנזית ועברית דקדוקית יש זהות בדרך שבה המילים נכתבות, אך שוני בדרך בה המילים מבוטאות. 

וכן חלק  ים: במיקום ההברה המוטעמת ובדרך הגיית חלק מהעיצוריםהשוני בדרך ההגייה מתבטא בשני תחומ

. עבודה זו עוסקת בשינויים שהתרחשו במקום הטעם במעבר בין עברית אשכנזית לדקדוקית, אולם בהמשך מהתנועות

 פרק הרקע יינתן הסבר גם על דרך הגיית העיצורים בעברית אשכנזית.

                                                           
139
הפרק "משקלי השירה בעברית אשכנזית" בספרו של בנימין הרשב, "משקל חטיבה זו והחטיבה הבאה מבוססות על  

 וריתמוס בשירה העברית החדשה". לעיון מורחב בנושא:
   251-299 עמודים(, 2008, )ירושלים: הוצאת כרמל, משקל וריתמוס בשירה העברית החדשהבנימין הרשב, 
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 ההטעמה בעברית אשכנזית .1.1.1

רבית המילים הן מילים מלרעיות, כלומר: מילים בנות שתי הברות או יותר, שבהן ההטעמה בעברית דקדוקית מ

(. קיימת גם קבוצה קטנה של מילים רֹות, נְעָ לֹום, שָ ָכהממוקמת על ההברה האחרונה במילה )למשל המילים: ְברֵ 

הלפני אחרונה במילה )למשל  מלעיליות, כלומר: מילים בנות שתי הברות או יותר, שבהן ההטעמה ממוקמת על ההברה

ַע(. בנוסף לשתי קבוצות המילים האלה, יש גם קבוצה של מילים חד הברתיות, שהן מילים ד  יִם, ְצַפרְ פ  , ְכנָ ֶלבכ  המילים: 

 (.ֵעץ, ּתֹף, ָבאשבהן ההברה היחידה שלהן מוטעמת )למשל המילים: 

הברות או יותר מקבלות הטעמה על ההברה הלפני האחרונה. בנות שתי שהן בעברית אשכנזית, רוב רובן של המילים 

הווה אומר: במילים המלעיליות ההטעמה נשארת כמו שהיא בעברית דקדוקית, אך במילים המלרעיות ההטעמה מוסבת 

 (. רֹותעָ נְ , לֹוםשָ , ָכהר  בְ הברה אחת לאחור )

ה חד הברתית יש תחילית, הטעם יישאר ם חד הברתיות נשארות מוטעמות כמו בעברית דקדוקית. אם למילמילי

ֹּףבַ , ָבאּׁשֶ במקומו המקורי, ולא יעבור אל התחילית )למשל:   (ע ץהָ , ת

מהם אחורה, לעבר התנועה  זזהעליהם, ושמדלגת אינם מקבלים הטעמה,  –נעים כנחים  –בדרך כלל, שוואים 

. מבחינה ְטפּו-יִשְ : דקדוקיתמבחינה  דו הברתית", נראה שזו מילה יְִשְטפּואם נבחן כדוגמא את המילה "הקודמת. 

בעברית דקדוקית מילה זו היא   .כשהעיצור ט' הגוי כתנועה, פּו-טְ -יִשְ שמיעתית נוהגים לתת בה שלוש תנועות שונות: 

מלרעית. בעברית אשכנזית היא תקבל הטעמה מלעילית, אך לא על השווא הנע, שאמנם נשמע כתנועה, אך לא נחשב 

בעברית אשכנזית יש איפוס והנעה של שוואים  .פּו-טְ -יִש  לתנועה מבחינה דקדוקית, אלא על ההברה הראשונה במילה: 

הגדרה על פי כללים,וחטפים בצורה שאינה ניתנת ל
140
אלא באופן משתנה. 

141
על כן בעברית אשכנזית יש שתי  

 ".ְטפּו-יִש  "" או פּו-טְ -יִש  " דרכים מקובלות להגות מילה זו:

גם בעברית אשכנזית הוא מילים בגוף שני עבר, במין במילה בת יותר מהברה אחת יוצא מן הכלל יחיד הנהגה במלרע 

ת  א  )למשל המילים:  נקבה ר  ת  עָ  ,ש   . (ִכיתבָ  ,ז ב 

היידיש השפיעה על מקום ההטעמה בעברית האשכנזית, אולם לא ניתן להגיד שמקום ההטעמה ביידיש ובעברית 

על ההברה הראשונה במילה, ובעברית אשכנזית ההטעמה לרוב האשכנזית הוא זהה. ביידיש ההטעמה ממוקמת 

השפות מילה חד הברתית היא מוטעמת, וגם אם יש תחילית לפניה, השגורה היא על ההברה הלפני אחרונה. בשתי 

ההטעמה אינה עוברת לתחילית. חוקים בסיסיים אלו מראים מכנה משותף רחב להטעמות בשתי השפות, במילים חד 

בעברית קומה ימשונה מ ביידיש הברתיות או דו הברתיות. השוני קיים במילים תלת הברתיות, שבהן מיקום ההטעמה

יערן, כך שמקום טויער ביידיש )שער( משמרת את הטעמתה בלשון רבים, טוזית. לדוגמא: המילה הדו הברתית אשכנ
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, 10-11המאוחד, אוניברסיטת תל אביב, תשמ"ג(, עמודים , )תל אביב: הוצאת הקיבוץ המהפכה הריתמיתעוזי שביט,  

 .93, )ירושלים: מוסד ביאליק, תשס"ד(,  עמוד הזמר העברי בראשיתווגם: יעל רשף, 
141
בפרק המתודולוגיה יוצג הסבר על הדרך שבה ניתן להבין את דרך הגיית השוואים בשירים הכתובים באשכנזית. ראה  

 47 עמוד
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 )הסיומת "רן" נחשבת כהברה, ועל כן יש במילה זו שלוש הברות: ההטעמה הופך להיות על ההברה השלישית מהסוף

אשכנזית וגם ביידיש )ומבטאים אותה: . ואילו המילה "מקום", שהיא מילה שמשתמשים בה גם בעברית ( רן-יע-טו

mokem :(, מסיטה את מקום הטעם שלה בריבוי, והופכת להיות מקומות )מבטאיםmekomes הסטת מקום הטעם .)

 הזו היא השפעה ישירה של צורת הריבוי בעברית.

 

 בעברית אשכנזית העיצורים והתנועות .1.1.1

בדברינו על ההגייה האשכנזית, הכוונה היא לדרך ביטויים של העיצורים בשפה. מרבית העיצורים מבוטאים בצורה 

זהה בין עברית דקדוקית לעברית אשכנזית. במעט עיצורים קיים הבדל בין דרך ההגייה הדקדוקית לאשכנזית. אמנם 

 לדקדוקית כי אם במעבר ההטעמות, אך עם זאת, אשכנזיתבין עברית  ת העיצוריםהגיישינוי מחקר זה אינו עוסק ב

 . של התנועות והעיצורים ההגייה האשכנזיתדרך הסקירה של המבטא האשכנזי לא תהיה שלמה מבלי להזכיר את 

למעשה אין מדברים על צורת הגייה אחת לעברית האשכנזית, אלא על רצף של צורות הגייה שונות. הדברים 

בכל הדיאלקטים יש הם מקום הטעם, שעליו כבר דובר, וכן מבטא ההגאים:  שכנזיתהא המשותפים לכל סוגי ההגייה

אצל כל דוברי העברית שבע תנועות )אף כי יש הבדלים באופן מימושן, כפי שיפורט בטבלה שלהלן(. בנוסף, 

בין כ/ק, בדל בכל הדיאלקטים גם לא ניתן לשמוע ה .ס'( לבין ּת דגושה-הבדל בין ת' רפה )המבוטאת כהאשכנזית היה 

. בכל שאר העיצורים אין הבדל בהגייה בין אותיות פ/פ, ב/ב, כ/כ הבדל שכן נשמר הוא בין העיצוריםח/כ, ב/ו. 

הגורמים המשותפים האלה התעצבו לפני נדידתם של היהודים דוברי  דגש קל או חזק( לרפות.במודגשות )בין אם 

 . היידיש והעברית האשכנזית אל עבר מזרח אירופה

לאחר הנדידה למקומות שונים נוצרו הבדלים בין הדיאלקטים הייחודיים לקהילות קטנות יותר. ניתן לחלק את ההגייה 

מזרחי )ליטא וביילרוס( והדיאלקט הדרומי -לשלושה גושים עיקריים: הדיאלקט המרכזי )פולין(, הדיאלקט  הצפון

והן לגבי העברית האשכנזית. ההבדלים העיקריים נעוצים  )אוקראינה, גליציה(. החלוקה הזו נכונה הן לגבי היידיש

, כמפורט בטבלה הבאהמהתנועותבהיגוי חלק 
142
: 

אשכנזית  ישראלית הסימן
 תקנית

דיאלקט מרכזי 
 )פולין(

דיאלקט צפון מזרחי 
 )ליטא וביילרוס(

דיאלקט דרומי 
 )אוקראינה וגליציה(

 ָָ  a        o      u        o        u          קמץ 

 ַָ  a        a      a        a        a          פתח 

 ֶָ  e        e      e        e        e          סגול 

 ֵָ  e        ee      ae         ee        ee          צירה 

 o        oe      oe        ee        oe          חולם ֹו

 u        u      i        u        i          שורוק ּו

 ִָ  i        i      i        i        i          חיריק 
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 .268הרשב, משקל וריתמוס בשירה העברית החדשה, עמוד  
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 מה נחשבה להגייה אשכנזית בעיני בני התקופה? .1.1.1

עיון במילות שירים ובשירים מולחנים של בני התקופה יכול לשפוך אור על הדרך שבה הם תפסו מהי עברית 

דקדוקית, אך למרות זאת הגייה אשכנזית. ניתן למצוא משוררים שהצהירו בתקופה זו שההגייה הנכונה לדעתם היא 

 מורה היהש( 1835-1921)טלר מיקום ההטעמות בשיריהם אינו תואם את הצהרתם. כזה הוא, למשל, ישראל 

 ברומניה עברית שלימד לאחר, 1897 - ב, למדי מבוגר בגיל לארץ עלהש, גליציה דילי ,ומשורר סופר, לעברית

 כשפה העברית לתפיסת מודרנית-הדקדוקית גישהב דדמצ הוא (1912) "הלשון תורת ספר" בספרו. ובגאלאץ

 לעברית גישתו למרות. מקראית כשפה העברית את לראות נהגו בה, המקובלת" משכילית"ה לתפיסה בניגוד, מתחדשת

 צורת את וכל מכל פסל ולכן, זרות שפות של השפעות, עליה השפעות של מסוים סוג פסל הוא, ומתפתחת חיה כשפה

.הדקדוקית בהגייה וצידד, העברית בשפה האשכנזית ההגייה
143
בעיון בשיר שלו, "את מי אני אוהב" )שאידלסון  

ניתן לראות שכמעט כל מילותיו כתובות בהטעמה אשכנזית, על אף ההצהרות ה"דקדוקיות" שהצהיר  הלחינו(,

טלר.
144
 דקדוקית בהגייה בגלוי כך כל שמצדד ולשונאי שמשורר מדוע: לכאורה מוזר הדבר נראה לאנשים בני זמננו 

בהגייה דקדוקית יש עוד  אך לכתיבה בהטעמה אשכנזית מפרי עטם של כותבים שצידדו? אשכנזית בהטעמה יכתוב

 של הראשונה בפסקה, במפורש כותב,  (1912) ב"תרע משנתספרו ל בהקדמה, דוגמאות. גם אברהם צבי אידלסון

 :ההקדמה

 בכלל העבריים המורים לכל ומורגש ידוע המזרח בארצות עבריים ספר-לבתי בעברית שירים ספר חסרון

, הכמות מעטי שהם מה מלבד אך, האחרונים בימים שנעשו אחדים קבצים יש אמנם. בפרט בזמרה ולמורים

 העבריות המילים את בכתבם, השירים בצורת המחברים שגו וכן ....ובצורתם בתכנם גם הם לקויים

 שפות בהם אשר הספר בתי תלמידי בפני ספריהם את חתמו בזה כי, אשכנזי ובמבטא לועזיות באותיות

 המדברים, המזרח ולתלמידי. בהם לקרוא כאלה לתלמידים איפוא אפשר ואי, כלל נלמדות אינן אירופה

 .האשכנזי במבטא הכתובים השירים שפת מובנה לא, הספרדי במבטא עברית

 או באשכנזית או להיכתב יכולות שהיו מהמילים 70% אשכנזית בהטעמה זה בספר אידלסון הלחיןלמרות הצהרותיו, 

כאשר הגיית המבטא כאשכנזי  את סיווגושייתכן שבני הזמן ההוא  הוא, זו לקושיה הסביר ההסבר. בדקדוקית

מקום הטעם השפיע בצורה פחותה על תפיסתו של המבטא ואילו , העיצורים והתנועות נעשתה לפי דיאלקט אשכנזי

 שלו האופרה את אידלסון כשכתב, יותר מאוחר עשור למצוא ניתן זו לסברה אישוש .בעיניהם כאשכנזי או דקדוקי

. הקודם בעשור אידלסון יצא שנגדן" לועזיות אותיות" באותן, לטיני בתעתיק כתובות האופרה בגוף המילים". יפתח"

 שאינם מוסיקאים בידי גם מבוצעת להיות סיכוי שלו לאופרה לתת מנת על, מעט להתגמש אידלסון נאלץ הנראה כפי

 המלחין חפץ כיצד בדיוק לראות לנו מאפשרת לטיני בתעתיק המילים כתיבת. תוהעבריהאותיות  קריאתאמונים על 
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(, עמודים 1984 אפריל), 31 קתדרהמדקדק רפורמטור מאנשי העלייה הראשונה",  –שלמה הרמתי, "ישראל הלוי טלר  

91-124. 
144
יוסבר כיצד ניתן למצוא משקלי שירים בכלל, וכיצד ניתן להבין האם שיר כתוב באשכנזית או בפרק המתודולוגיה  

 בדקדוקית.
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 בהטעמה מולחנות אך, דקדוקי בתעתיק שכתובות מאוד רבות מילים זו באופרה יש, ואכן. לחנו מילות את שנהגה

  :ראשונה מערכהמהתמונה הראשונה ב, אחת דוגמה הנה. אשכנזית

 

   

 

 

 אשכנזי בתעתיק ולא( şara) דקדוקי בתעתיק מובאת" צרה" המילה", תצילנו צרה מכל, תושיענו זרוענו רק" במשפט

(şore  או   şoro )הזו באופרה לאינספור יש אלה כגון דוגמאות. אשכנזית בהטעמה מולחנת אך.
145
  

הדוגמאות האלה מראות שייתכן שאידלסון ובני דורו תפסו כ"מבטא אשכנזי" את דרך הגיית הפונמות, ואילו למיקום 

 פחותה, או שאולי היו פחות ערים לו בצורה מודעת.הטעם ייחסו חשיבות 

 תעתיק עם שירים של נוסף ספר הוציא הוא ,בסינסינטי כבר אידלסון כשהיה, נוספות שנים שש שכעבור לציין כדאי

 יש זה בספר. שלו לחנים גם משובצים ובו ,,Jewish Song Book for Synagogue, School and Home לטיני

 השירים שספרי כך על קובלנה היתה ב"מתרע לספר בהקדמה אם אך. מהמקורות למילים הכתובים, קודש שירי רק

 כולו הספר: במלואם מתקיימים אלה מרכיבים שני כאן הנה, אשכנזי ובמבטא לועזיות באותיות כתובים התקופה של

 מהלחנים ורבים, סופו ועד הספר מתחילת אשכנזית, שבושל הפונמות  ההגייה צורת, לועזיות באותיות כתוב

 של מרצון נובע שהדבר ייתכן .דקדוקית מוטעמות למילים אשכנזית מוטעמות מילים בין משלבים הלחין שאידלסון

 לקהלי הספר את מכוון הוא זה לספר בהקדמה. ישב שבקרבו, האמריקאי היהודי לקהל הזה הספר את לקרב אידלסון

 אחידות ליצור במטרה הזה הספר את יצרהצהיר שי אידלסון. יהודיים ולבתים יהודיים סטודנטים, יהודיים ספר בתי

 –בפועל, מדובר . ההקדמה לפי כך, השונים הכנסת ובתי הלימוד מוסדות לבין הבית בין המסורת שירי של סגנונית

 העם כלל את לאחד היתה אידלסון של מטרתו ב"תרפ שנת עד אםעל אחדות הציבור האשכנזי בארצות הברית.  –אולי 

 לא להיות המבטא שעל( ההצהרה ברמת לפחות) והצהיר, ישראל עדות מכלל שירים ליקט הוא כך ולשם, היהודי

מעשיו בפועל בסוף חייו היו שונים מאלו ש הרי, המזרח עדות כולל, ישראל עדות כלל את המאחד כזה אלא, אשכנזי

 . שבתחילת דרכו

 ברית האשכנזיתהע ו על היעלמותבארץ והשפעת המאבק להנחלת העברית .1.1

, והאם זושפה  מה תהיה, מוקד הדיון בנושא שפת הדיבור בארץ היה בעשורים האחרונים של המאה התשע עשרה

שפה אחת אחידה לכל חלקי העם. שאלת המבטא בעברית היתה משנית למדי, כיוון שמרבית הציבור  תוכל להיות
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ני בעל פונמות אשכנזיות, , ניתן לראות תעתיק לטי236גם ברצ'יטטיב מתוך "שירי תפילה" מאת אידלסון, המובא בעמוד  

 וההטעמות שם הן מגוונות: חלקן אשכנזיות וחלקן דקדוקיות.
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שבה ידברו ילדים כשפת אם.בארץ עוד לא שוכנע בכך שהעברית תוכל להיות שפה חיה, 
146
לצד הצורך בשפה  

אחידה ומקשרת בין כל יהודי הארץ, היה מצד אחד רצון טבעי של חלק גדול מהאנשים לדבר בשפת אמם הטבעית 

יום.-רתיעה של הציבור הדתי האשכנזי לדבר בשפת הקודש לצרכי היום -להם, ומנגד 
147
אליעזר בן יהודה, שהיה  

אימץ לעצמו את . הוא בארץ בשאלת המבטאגם היה הראשון שעסק יומית, -ת כשפה יוםמוביל מגמת השימוש בעברי

ההגייה הספרדית, ועל ידי כך עזר בקירוב היהודים הספרדים כדוברי השפה.
148
דיון משמעותי בעניין מבטאי השפה   

המבטא  הוחלט על השלטתשם (, 1903והצורך בהאחדתם נערך באסיפת אגודת המורים בגדרה באלול תרס"ד )

הספרדי.
149
ית דרך מגבוה בכל ההיבטים י"ועד הלשון", שתפקידו היה התוו הוקם )בשנית(באותה אסיפה גם  

נערך דיון נוסף בוועד הלשון, שנושאו היה תיקון המבטא של יום. בשנת תרס"ז -הקשורים לשימוש בעברית כשפת יום

טא המזרחי", כהגדרתו של ועד הלשון(.)"המב העם, לכדי מבטא שמבחין בהגיית העיצורים כדרך הספרדים
150
בשנת  

העם בחר לדבר  :שהדיון הזה כבר הוכרע ע"י המציאות , נשא דוד ילין דברים ואמרבישיבה של "ועד הלשון", תרע"ג

במבטא הספרדי.
151
שילב מרכיבי למעשה  שהוכתב מלמעלה,בקרב העם, ללא  בצורה ספונטניתהתגבש המבטא ש 

 הגיית הפונמות אך מקום ההטעמה אכן היה על פי המבטא הספרדי,הגייה הן מהמבטא האשכנזי והן מהמבטא הספרדי. 

ניסה ועד הלשון לדחוק, תוך יצירת מבטא קל יותר  ושאות ה, זהיתה לקוחה ברובה מהמבטא האשכנזי העיצוריות

משותף הגייתי פשוט, שיהיה קל לאימוץ ע"י חלקים נרחבים של להיגוי על ידי תושבי הארץ היהודיים, ויצירת מכנה 

העם.
152
  

, סייע למגמה שהיתה ניכרת בעשורים הראשונים של המאה השליט את "המבטא הנכון"לניסיונותיו של ועד הלשון 

דחיקת התרבות האשכנזית תוך רצון ליצור תרבות עברית חדשה, מקומית ואנטי גלותית. עם זאת בצד  העשרים:

צירה העברית האנטי גלותית המתחדשת, פעפעה תרבות העבר האשכנזית, ומרכיבים מסוימים ממנה הצליחו הי

להסתנן לתוך התרבות השלטת על אף נסיונות ההדחקה.
153
שהצליחו לחדור אל לב התרבות האשכנזי  רכיבי המבטא 

'. היעדר כ-כ', בין ק' ל-ן ח' להם בתחום הגיית העיצורים: היעדר ההבדל בין ת' דגושה לרפה, בי העברית החדשה

בהגיית השפה, שלקח מעדות שונות בקרב העם את ההבדלים האלה פישט את הגיית השפה, ויצר מכנה משותף 

בין כל חלקי העם. לצד רכיבי הגייה אלה שחדרו  החלקים הקלים יותר להיגוי בדרך ההגייה שלהם, וכך הצליח לאחד

, קיימים עוד מאפייני תרבות רבים הלקוחים מתוך התרבות הגלותית תאל השפה הדקדוקית ואל התרבות העברי

, האשכנזית. בתחום המוסיקה אפשר למצוא מאפיינים כאלה, כגון מאפיינים מודאליים, מלודיים וריתמיים ייחודיים

                                                           
146
 .144(, עמוד 2018, )ראשון לציון: ידיעות ספרים, כל אהבותיו של אליעזר בן יהודהאליעזר בן יהודה,  
147
 .79-67(, 1993)יוני  68 קתדרהלבירור ייסודה והתפתחותה",  -יוסף לנג, "'שפה ברורה'  
148
 להרחבה בנושא המאבק להנחלת העברית: 

 9-54)תש"ן(:  2 אלפייםבנימין הרשב, "מסה על תחיית הלשון העברית", 
 .126-108)ירושלים: הוצאת האקדמיה ללשון העברית, תשס"ד(,  מלשון יחידים ללשון אומהנתן אפרתי, 

149
)ירושלים: א.מ. לונץ, תרע"ב(,  ,סיון תרע"ב - זכרונות ועד הלשון העברית בירושלם, מחברת א, ניסןועד הלשון העברית,  

 .5וד עמ
150
 .8, זכרונות ועד הלשון, מחברת א'ועד הלשון העברית,  
151
 .3)ירושלים: דפוס וויס, תרפ"ט(,  גתרע" ,גזכרונות ועד הלשון העברית בירושלם, מחברת , ועד הלשון העברית 
152
 . "1882-1948וילידית בארץ ישראל,  "הצמיחה וההתגבשות של תרבות עברית מקומית ,אבן זוהר 
153
 . 189-165, "1882-1948"הצמיחה וההתגבשות של תרבות עברית מקומית וילידית בארץ ישראל, אבן זוהר,  
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.והם מאפיינים מאוד את הדור שלאחר מלחיני המחקר הנוכחי
154
בעבודה זו אראה שגם אצל מלחיני המחקר הנוכחי  

  אפשר למצוא ניצנים למאפיינים אלה.

 השירה העברית וסוגי ההטעמה השונים .1.2

בתחום השירה הפואטית בעברית חלה בסוף המאה התשע עשרה במזרח אירופה מהפכה סגנונית, ובה מעבר משירה 

-כל שורה, ללא קשר להטעמתן( לשירה טונית ותהדקדוקי סילאבית )כלומר: שירה שבה נמדדות מספר ההברות

כל שורה, והן מיקום הטעמתן(. חיים נחמן ביאליק הפונטיות סילאבית )כלומר: שירה שבה נמדדות הן מספר ההברות 

האשכנזי  המבטא הוביל את המהפכה הזו, והוא בחר לעשותה בעברית בהגייה אשכנזית. בחירה זו נבעה מטבעיות

. להיפך: באופן תיאורטי ביאליק דווקא היה חסיד גדול של ההנגנה זה וביסוסו נחלת מבטאאצלו, ולא מרצון לה

.את כוחו בכתיבת מספר שירים בהטעמה דקדוקית ביאליק אפילו ניסהבערוב ימיו ו ,הספרדית
155
שירים אלו נכתבו  

ר לכתיבת שירה ניצני המעב: , לאחר שכתיבה בהטעמה כזו כבר רווחה בשירה העבריתבתחילת שנות השלושים

של שמואל לייב גורדון ואהרון ליבושיצקי.  לילדים בהטעמה דקדוקית נראו בראשית המאה העשרים בחלק משיריהם

בולט הכותבים בתחום זה היה לוין קיפניס,  , כאשרתחום היצירה לילדים הוביל את מגמת הכתיבה בהטעמה דקדוקית

המאה העשרים כבר נכתבו בהטעמה דקדוקית שירים לילדים בעשור השני של  .1914 -שפרסם את שירו הראשון ב

כדבר שבשגרה.
156
ביאליק  .אל הכתיבה למבוגרים חדרה ההטעמה הדקדוקית בעשור השלישי של המאה העשרים  

ובני דורו, שהיו למעשה הדור שקדם למהפך זה, היו גם האחרונים לעבור לכתיבה בהטעמה דקדוקית, וזה קרה רק 

בשנות השלושים.
157
הכתיבה בהטעמה אשכנזית היתה חוד החנית של תחיית התרבות העברית בכתב במזרח אירופה,  

שאותה הנהיגו גדולי משוררי התקופה ובראשם ביאליק וטשרניחובסקי. בארץ ישראל הונהגה תחיית השפה העברית 

עזר בן יהודה, יחיאל מיכל כאליועסקנים אישי ציבור  ,המדוברת לא על ידי משוררים ואנשי רוח, אלא על ידי מחנכים

הם השליטו בארץ ישראל את המבטא פינס ומנחם אוסישקין, שעדינותה ומשקליה של השירה היו רחוקים מהם. 

הדקדוקי, והמשוררים שכתבו בעברית אשכנזית בארץ נאלצו ליישר קו עם המציאות החדשה. לאחדים מהיוצרים 

יכים להסב את יצירתם בארגון שאינו טבעי להם.צר , כשהיושבר תרבותי שחיו בארץ מעבר זה היווה
158
השבר  

עד כה נחקר השבר הזה במידה מסויימת בתחומי הספרות והשירה: ביאליק  התרבותי הזה הוא הבסיס למחקר הנוכחי.

כתב את שיריו באשכנזית ובמשקלים מקראיים עד סוף ימיו, אך הציע )באנחת לב( את הסטת מקום בשיריו בקרב 

ות, על מנת שיוכלו להבינם.הילדים והגננ
159
המשורר יעקב כהן שיכתב מחדש, בערוב ימיו, את שיריו המוקדמים  

והעביר את מקום הטעם בהם מאשכנזית לדקדוקית.
160
כתב את סיפוריו בצורה אישית ורגישה  הסופר ש. בן ציון 

                                                           
154
)ניסן תשס"ד  111, גיליון דרהתקלהרחבה בנושא: יוסף גולדנברג, "השתקפותה של שלילת הגולה בזמר העברי",  

2004 :)129-148. 
155
 .16-17(, 1988תל אביב: הוצאת הקיבוץ המאוחד, ) חבלי ניגוןשביט, עוזי  
156
 .183, חבלי ניגוןשביט,  
157
 .84-85,  עמודים הזמר העברי בראשיתורשף,  
158
 .449-450", עמודים טוני הסילאבו המשקל על והפולמוס המאירי אביגדור: הספרדי במבטא לשירה בדרך"גינוסר,  
159
–13עמ' , חבלי ניגון, תרצ"ט, עמ' ע; מובא אצל שביט–אגרות חיים נחמן ביאליק, א, מהדורת פ' לחובר, תל אביב תרצ"ח 

 .373, וכן אצל רשף ווגנר, "לישר את הדורי המשקל", עמוד 14
160
   268-281; 190-202( ב"תשל) לו לשוננואליעזר כגן, "מכלי אל כלי, מנסיונו של יעקב כהן",  
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ורי יותר.בשבתו בבסרביה, ובצורה מסורבלת ומיוגעת כשעלה ארצה וכתב ויצירתו קיבלה אופי ציב
161
מחקר זה  

 מראה ששבר דומה נוצר גם אצל מלחינים, ומתבטא במאפיינים שונים בשינוי סגנון הלחנתם.

מעבר ליוצרים שנאלצו להמיר את סגנון כתיבתם מאשכנזית לדקדוקית, גם שירים רבים עברו המרה כזו. שירים היו 

שינוי המילים כך שיעברו הסבה מאשכנזית היא   הדרך הראשונהיכולים לעבור המרה כזו באחת משתי דרכים: 

לדקדוקית, אך ישמרו הן את המשקל המקורי של השיר והן את משמעותו. שינויי מילים שכאלה היו יכולות להיעשות 

, ונעשו הן לגבי או על ידי המשורר עצמו, או על ידי המלחין שהלחין את שיריו, או בצורה עממית, שלא ידוע מקורה

. דוגמא למשורר שהמיר בערוב ימיו את כל שיריו המוקדמים מאשכנזית גבי שירים עממייםשירה גבוהה והן ל

., שהוזכר בהקשר זה בפסקה הקודמתהמשורר יעקב כהןלדקדוקית בצורה סדורה היא 
162
דוגמא לשינויים שעשה  

( 206 ודמלחין במילים של משורר אפשר למצוא אצל אידלסון, בשירים "ליתום", למילותיו של ביאליק )בעמ

(. דוגמא לשינוי שלא ידוע מקורו ניתן למצוא בשיר "היש 266 ו"הסוכה", למילותיו של טשרניחובסקי )בעמוד

(. מתוך הארבעה, בשלושה 118 בעמודכעוללי" למילותיו של ביאליק. בעבודה זו מנותחים ארבעה לחנים לשיר זה )

".  ִליזָמַ  ִאיריָ  ֵכן נָיופָ ּוכְ  ֵּתןיִ  ִמי: "יש שינוי במילים, שינוי שלא ידוע מקורו. המילים המקוריות שקולות באשכנזית

."ִליזָ מ   ֵכן ִאיריָ  נָיופָ  אֹורּוכְ  ו איַהלְ השינויים בטקסט ניתנים לשקילה פשוטה בעברית דקדוקית: "
163

 

שבה שירים יכולים לעבור המרה מאשכנזית לדקדוקית היא על ידי לחן, הממקם את ההטעמות בצורה הדרך השנייה 

מלחין שכותב לחן דקדוקי לשיר שמילותיו המקוריות היו דקדוקית. גם כאן יש שתי דרכים לעשות את זה: או על ידי 

באשכנזית, או המרה עממית, המתרחשת בצורה ספונטנית על ידי האנשים השרים את השיר. אלו מעוותים בצורה 

מזערית את הלחן על ידי הסטת מקום הטעם של המילים, תוך כדי הוספת קדמות בתחילת המילים ויצירת מליסמות 

ת להלחנה המסיטה את מקום הטעם המקורי משובצות לאורך כל עבודה זו, והולחנו על ידי כל בהמשכן. דוגמאו

שלושת המלחינים שנחקרו. מחקר שבחן הלחנות דקדוקיות לשירי ביאליק, מצא שרוב ההלחנות הדקדוקיות לא 

שימרו את אופיו המקורי של השיר, כפי שנכתב ע"י ביאליק.
164
תן למצוא בשיר דוגמא להמרה עממית מפורסמת ני 

"משה בתיבה" )"דומם שטה"(, שאמנם מילותיו הראשונות עדיין מושרות באשכנזית, אך את המשך השיר נהוג לשיר 

 בדקדוקית, על אף שהולחן אחרת.

 

                                                                                                                                                                                          
 

161
)ירושלים: הוצאת קרית ספר,  התשט"ז(,  יחידים ברשות הרבים, סופרי בסרביה היהודית, ש.בן ציוןצבי וויסלבצקי,  

  153-155עמודים 
 

162
   .אליעזר כגן, "מכלי אל כלי, מנסיונו של יעקב כהן" 
163
נלקחת ההחלטה האם שקילתו היא ניתן לעיין בפרק המתודולוגיה לצורך הבהרה כיצד נקבע משקל של שיר, וכיצד  

 באשכנזית או בדקדוקית.
164
 .(2006, )מנעד", ההלחנה בדרך ביאליק של משקליו' עברּות: 'טעם של שאלה", רשף יעלו וגנר נפתלי 
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 מלחיני המחקר הנוכחי .1

המחקר התמקד בשלושת המלחינים שפעלו בארץ בתקופה הנידונה ושמחקר השפעת ההטעמות על סגנון כתיבתם 

להשפעת מהפך זה  הקשורהעברו ממזרח אירופה לארץ ישראל בדיוק בתקופה , כלומר: מלחינים שרלוונטי לגביהם

, דוד מערבי, פואה אצל מלחינים צעירים יותר כגבריאל גראד, שלום פוסטולסקי, ידידיה אדמון, יצחק אדל עליהם.

, כבר לא רואים את הדואליות הרבה בין עשרהלהי המאה התשע ויואל ולבה, כולם ילידי ש , יוסף מילטגרינשפון

כדאי להזכיר שישנם מלחינים בני  העברית האשכנזית לדקדוקית, כפי שרואים אצל שלושת מלחיני המחקר הזה.

אשר מזרחי, וכן שני  שהבולט מביניהם הואהתקופה שלא נכנסו למחקר הנוכחי: מלחינים בקרב הקהילות המזרחיות, 

בארץ וכתבו מעט בזמן שהותם בארץ, אך לא שירי זמר: יעקב וינברג, שכתב בארץ באמצע מלחינים ששהו זמן קצר 

, ומיכאל גנסין, שכתב )שמילותיה נכתבו תחילה ברוסית ורק תורגמו לעברית( "החלוציםשנות העשרים את האופרה "

כמות השירים הקטנה בנוסף היו כמה מלחיני שירי זמר ש בארץ את המערכה הראשונה של האופרה "נעורי אברהם".

, בן העליה הראשונה,יצחק אפשטיין ןשכתבו לא איפשרה את סוג המחקר שנעשה בעבודה זו: המלחי
165
והמלחין  

 ., בן העליה השניהמשה דפנא

 רקע מחקרי .2

הרעיון לנושא מחקר זה נבט בעקבות קריאה במחקרם של נפתלי וגנר ויעל רשף העוסק בלחנים לשירי ביאליק. 

המחקר של וגנר ורשף מתמקד בהמרת מיקום הטעם בלחנים אלה מהטעמה אשכנזית להטעמה דקדוקית, ובוחן כיצד 

ד מתמקד בהיבט הלשוני,למחקר שלושה פרסומים, האחמשפיעה המרה זו על אופיו המקורי של התמליל. 
166
השני  

מתמקד בהיבט המוסיקלי,
167
והשלישי נועד למורים המלמדים שירים אלה. 

168
 

מעבר למאמרים אלו, הקשורים ישירות לבדיקת אופי הלחן וסגנונו בהקשר של הסטת מקום הטעם מאשכנזית 

בנת סוגיות שונות שסייעו לה ישנם עוד מאמרים וספריםוששמשו השראה לבחירת נושא המחקר, לדקדוקית, 

 הקשורות לנושא המחקר, והאירו זוויות מגוונות בעבודה:

: הספר המרכזי שמחקר זה נעזר בו הוא ספרו של בנימין הרשב "משקל וריתמוס בשירה העברית שירה ממושקלת

החדשה".
169
ספר זה מסביר איך לפענח משקלי שירים בשירה הטונית סילאבית, ומפרק לגורמים את ההיבטים  

ספרים נוספים העוסקים  נרחב על משקלי השירה האשכנזית. ניים שמהם מורכבת שירה. בספר זה יש גם פרקהטכ

בהיבטים טכניים של השירה העברית ומשקליה הם ספריו של עוזי שביט, ובראשם "חרוז ומשמעות"
170
ו"המהפכה  

                                                           
165
 . 2018באוקטובר  19"לי עז קטנה: יצחק אפשטיין ותרומתו לשירי הילדים בעברית", הבלוג "עונג שבת", אליהו הכהן,  
166
יעל רשף ונפתלי וגנר, "ליישר את הדורי המשקל: מהטעמה אשכנזית להטעמה דקדוקית בשירי ביאליק המולחנים  

 371-406(, עמודים 2008, )ירושלים: המכון למדעי היהדות ע"ש מנדל, האוניברסיטה העברית, ספרות ומרדלילדים", בתוך: 
167
 ."ההלחנה בדרך ביאליק של משקליו' עברּות: 'טעם של שאלה"וגנר ורשף,  
168
 .165-173(, עמודים 2010, הוצאת הסתדרות המורים בישראל, )דצמבר פניםיעל רשף ונפתלי וגנר, "בין שתי הטעמות",  
169
 .2008בנימין הרשב, "משקל וריתמוס בשירה העברית החדשה", הוצאת כרמל, ירושלים,  
170
 עמודים. 187(, 1993תוף אוניברסיטת תל אביב, , )ירושלים: הוצאת מוסד ביאליק בשיחרוז ומשמעותעוזי שביט,  
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הריתמית"
171

בתקופה זו הוא מאמרו של  . מאמר שעוסק בהתמודדות עם המעבר מהגייה אשכנזית לדקדוקית בשירה

."טוני-הסילאבו המשקל על והפולמוס המאירי אביגדור: הספרדי במבטא לשירה בדרךפנחס גינוסר, "
172
קיים גם  

שבוחן את הנסיון של המשורר יעקב כהן להמיר את שיריו האשכנזיים לעברית דקדוקית, של אליעזר כגן מאמר יסוד 

מאמר ה זהו .אך עם נסיון לשמר הן את משקלי השירים והן את משמעותםתוך כדי שינוי מועט של מילים בשירים, 

".כהן יעקב של מנסיונו, כלי אל מכלי"
173
 

: גם בנושא יותר רחב זה יש לעוזי שביט מספר מסות הנותנות רקע רקע על השירה העברית בתקופה הנידונה מחקרי

" העשרים בשנות ישראלית הארץ השירה של הספרותי ולאקלימה לסגנונה קווים: הפרוע השירמאמרו " ברור בנושא.

סוקר את ההווייה ששמשה כר להתפתחות השירה בתקופה זו.
174
עוסק בשירת ביאליק וסגנונותיה  ספרו "חבלי ניגון" 

מקראי.-השונים: הטוני סילאבי וגם החופשי
175
, ילדים שירי, ביידיש שירים: ביאליקגם ספרו המוער של דן מירון " 

נותן רקע בהיר על שירי ביאליק והרקע לכתיבתם." הקדשה שירי
176
 

בנושא זה קיימים ספרים רבים בספרות המחקרית. הספר הקרוב : הקשורים ללשון העברית בתקופה הנידונה מחקרים

ביותר לנושא המחקר הנוכחי, הוא ספרה של יעל רשף, "הזמר העברי בראשיתו".
177
ספר זה עוסק במגוון נושאים  

. , וגם בתקופה מאוחרת יותר, עד לאמצע המאה העשריםיינים את שירי הזמר בתקופה הנידונהלשוניים גדול המאפ

אלו העוסקים בהגייה ופרוזודיה, וכן פרק הרקע הכללי. בנוסף לספר זה  םפרקי הספר הרלוונטיים למחקר זה ה

קיימים עוד מספר מאמרים וספרים העוסקים בהתפתחות הלשונית שחלה בארץ ישראל בתקופה זו. מחקר זה נעזר 

."העברית הלשון תחיית על מסהמסה מקיפה ובהירה של בנימין הרשב, " בכתובים הבאים: 
178
י מסה זו הורחבה לשנ 

ספרים: "לשון בימי מהפכה",
179
".language in time of revolutionו" 

180
של נתן  וספרכמו כן, המחקר נסתייע ב 

,"ו"תרפ-ב"תרמ בשנים ישראל-בארץ העברי הדיבור: אומה ללשון יחידים מלשון"אפרתי, 
181
ומאמרו של מיכאל  

".השנייה העלייה בתקופת העברית הלשוןגרינצוויג, "
182
 

רוח ומקורותיהם, הוא ההלכי  את: מאמר חשוב, הכולל רקע על חיי התרבות בארץ ישראל בתקופה הנידונה מחקרי

, ישראל בארץ וילידית מקומית עברית תרבות של וההתגבשות הצמיחהמאמרו של איתמר אבן זוהר, "

                                                           
171
 .10-11, עמודים המהפכה הריתמיתעוזי שביט,  
172
 ."טוני הסילאבו המשקל על והפולמוס המאירי אביגדור: הספרדי במבטא לשירה בדרך"גינוסר,  
173
 כגן, "מכלי אל כלי, מנסיונו של יעקב כהן". 
174
 תעודה ה',עוזי שביט, "השיר הפרוע: קווים לסגנונה ולאקלימה הספרותי של השירה הארץ ישראלית בשנות העשרים",  

 )תל אביב, תשמ"ו(
175
 .חבלי ניגוןעוזי שביט,  
176
 .(א"תשס, דביר)תל אביב:  הקדשה שירי, ילדים שירי, ביידיש שירים: ביאליק, מירון דן 
177
 )ירושלים: מוסד ביאליק, תשס"ד(., הזמר העברי בראשיתויעל רשף,  
178
 ".מסה על תחיית הלשון העבריתהרשב, " 
179
 (.2009)ירושלים: כרמל,  לשון בימי מהפכה, המהפכה היהודית המודרנית ותחיית הלשון העבריתבנימין הרשב,  
180
 Benjamin Harshav, language in time of revolution (California: University of California Press, 1993) 
181
 .ו"תרפ-ב"תרמ בשנים ישראל-בארץ העברי הדיבור: אומה ללשון יחידים מלשוןאפרתי,  
182
ישראל ברטל,  מחקרים, בעריכת  –העלייה השנייה  בתוך: ",הלשון העברית בתקופת העלייה השנייה"מיכאל גרינצוייג,  

 (.1997,ירושלים: יד בן צבי) ,זאב צחור ויהושע קניאל
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1882-1948."
183
זהו מאמר המנסה לראות מה מתוך העולם הישן של העולים לארץ אומץ ונשאר בתרבות החדשה  

עובדתיים מתמקד בצדדים ", 1910-1930ה של זוהר שביט, "החיים הספרותיים בארץ ישראל, ספרשהתפתחה. 

של עולם הספרות בארץ. ומדידים
184
ישראל  המאיר את הצדדים ההגותיים והרגשיים של סופרי ארץ נוסף, ספר 

הוא "בודדים במועדם", מאת דן מירון. ,בתקופה זו
185
מאמר על חיי הספרות בארץ הוא מאמרו של פנחס גינוסר,  

".השלישית העלייה ימי של ישראל בארץ העבריים הסופרים קהילת"
186
  

הירשברג, : ספר הליבה החשוב בנושא זה הוא ספרו של יהואש רקע על חיי המוסיקה בארץ בתקופה הנידונה מחקרי

"Music in the jewish community 1880-1948".
187
ספר זה יורד לפרטים היסטוריים דקים, על מנת למפות את  

 The Vision of the"התהליכים שעברו על חיי המוסיקה בתקופה זו. הירשברג כתב עוד מספר מאמרים בנושא: 

East and the Heritage of the West: Ideological Pressures in the Yishuv Period and their 

Offshoots in Israeli Art Music during the Recent Two Decades"
188

 עברית תרבות של בנייתהוכן, " 

".במוסיקה המבצעים הגופים התפתחות, ישראל בארץ
189
, המתמקד בדור שלאחר המחקר מאמר רלוונטי למחקר זה 

ה של שלילת הגולה בזמר העברי".הוא זה של יוסף גולדנברג, "השתקפות הנוכחי,
190
המאמר סוקר צדדים רבים של  

לצדדים החברתיים והתרבותיים הקשורים  הנושא, מהם הקשורים לניתוח מוסיקלי של השירים, ומהם הקשורים

 הארץ השיר. עבודת הדוקטור של נתן שחר, ", ומתכתב עם מאמרו של אבן זוהר, מהאספקט המוסיקולוגילנושא

", נותנת סקירה רחבה על הזמר העברי.ומוסיקליים סוציומוסיקליים היבטים, 1920-1950 בשנים יישראל
191
עיסוקה  

בעבודה זו יש גם חלק המציע ניתוח  המרכזי של עבודה זו הוא במידת התקבלותם של שירים מסוימים בקרב העם.

דרך הקידוד  ים ביותר בתקופה זו., העוסק במיפוי הסולמות והמהלכים המלודיים הנפוצים בשירי הזמר הנפוצמוסיקלי

, בשני הבדלים עיקריים: קידודיו אינם והמיפוי שעשה שחר דומה במקצת לדרך הקידוד שנעשתה במחקר הנוכחי

כוללים התייחסות ריתמית או משקלית, וכן קידודיו נעשו רק על השירים שלהם היתה התפוצה הגדולה ביותר, ועל כן 

ספר נוסף של שחר, שבו יש מידע רב על הרקע של השירים . חופפות רק באופן חלקיחלק מתוצאות שני המחקרים 

עבודת דוקטור נוספת היא זו של ומאפיינים היסטוריים של התקופה המוסיקלית, הוא הספר "שיר שיר עלה נא". 

ת שולמית מרום, "אמצאת מסורת: התהוותה וראשית התגבשותה של התרבות המוסיקלית הפופולארית העברי

                                                           
183
 ."1882-1948, ישראל בארץ וילידית מקומית עברית תרבות של וההתגבשות הצמיחה"אבן זוהר,  
184
 .1910-1930, ישראל בארץ הספרותיים החייםזוהר שביט,  
185
 . בודדים במועדםמירון,  
186
, )שדה 6, כרך עיונים בתקומת ישראלפנחס גינוסר, "קהילת הסופרים העבריים בארץ ישראל של ימי העלייה השלישית",  

 .534- 479(, עמודים 1996בוקר: מכון בן גוריון לחקר הציונות, 
187
 Hirshberg, Music in the jewish community 1880-1948 
188
 Jehoash Hirshberg, "The Vision of the East and the Heritage of the West: Ideological Pressures in the Yishuv 

Period and their Offshoots in Israeli Art Music during the Recent Two Decades", Min-AD (Israel Studies in 
Musicology Online, 2005), https://www.biu.ac.il/hu/mu/min-ad/min-ad05/en/JehoashH.pdf 

189
 ."במוסיקה המבצעים הגופים התפתחות, ישראל בארץ עברית תרבות של בנייתה"הירשברג,  
190
 גולדנברג, "השתקפותה של שלילת הגולה בזמר העברי". 
191
, היבטים סוציומוסיקליים ומוסיקליים", )עבודת דוקטור, 1920-1950ישראלי בשנים -נתן שחר, "השיר הארץ 

 (.1989ים, האוניברסיטה העברית ירושל
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(1882- 1918.")
192
גם עבודה זו מתמקדת בהיבטים ההיסטוריים והחברתיים שהביאו להיווצרות שירי התקופה.  

הוא מעין עדות אישית ממקור ראשון )ולמעשה ממקור שני, ספרה של נתיבה בן יהודה "אוטוביוגרפיה בשיר וזמר" 

וסיקלי בתקופה זו.על תקופת הוריה, בני העליה השנייה( על השירים הנפוצים וההווי המ
193
 

ספר שראיית הקשרים בין הטקסט  :העוסקים בניתוח לחנים עבריים בעלי נקודות השקה למחקר הנוכחי מחקרים

למוסיקה שבו שימשו בסיס לחלק מצורות הניתוח בעבודה זו הוא ספרו של נפתלי וגנר, "את המלל את הלחן ואת מה 

שביניהם", העוסק בשירי סשה ארגוב.
194
שיטת ניתוח הקשר בין משקלו הפואטי לבין הלחן, הנמצאת בבסיס ספר זה,  

שמשה כהשראה גם לשתי עבודות דוקטור נוספות, האחת של אפרת ברט, "ערב ומערב, השפעת המפגש עם המזרח 

,"1920-1960חיני הזמר העברי המוקדם, לעל מ
195
 והאחרת של אבי בר איתן, "בין האמנותי לעממי בשיר הישראלי, 

1920-1960."
196
ספרו של הרצל שמואלי, "הזמר העברי, עיונים בסגנונו, מבנהו ומילותיו", הוא ספר כולל, העוסק  

בצדדים סגנוניים, גם כאלו הקשורים לתיאוריה מוסיקלית, של הזמר העברי.
197
גם בעבודת הדוקטור של נתן שחר,  

 של הקורפוס הכולל של השירים שבחן. יםימלודה באפיוניםשהוזכרה בפסקה הקודמת, יש חלק ניתוחי, העוסק 

יש מחקרים רבים בנושא זה. בעבודה זו נעשה שימוש מוגבל, : ספרים ומאמרים בנושאי הקשר בין טקסט למוסיקה

במספר מחקרים מצומצם בנושא, הן בשל דרך המחקר הסטטיסטית, שהיא שונה מדרך המחקר של מחקרים פרוזודיים 

המתמקדת בסוגיה כל כך שונה ממחקרים העוסקים בקשר בין טקסט למוסיקה  אחרים, והן בשל שאלת המחקר,

גרוסוונור קופר ולאונרד  ספרם של אלו הספרים והמאמרים שבהם מחקר זה נעזר בכל זאת: בשפות אחרות.

, משליך מהתחושה הריתמית של המשקלים הפואטיים לתחושה The Rhythmic Structure of Musicמאייר,

הוא גם מגדיר מה נותן למלודיה תחושה ריתמית בהירה או מעורפלת. .שפטים מוסיקלייםהריתמית של מ
198
ספרו של  

, עוסק במורכבות הריתמית ההולכת Songs in motion :   rhythm and meter in the German liedיונתן מאלין, 

בתוכו חוסר תיאום ריתמי ורבדים וגוברת בליד הגרמני במהלך המאה התשע עשרה. תחכום אמנותי הולך וגובר כולל 

ריתמיים מרובים, שספר זה עומד על טיבם.
199
מאמר של סוזן יונס בוחן את הגיוון הריתמי והרגשי הרב שמצליח  

ליצור שוברט בטקסטים בעלי המשקל הפואטי הקבוע של מילר ב"מסע החורף".
200
 

                                                           
192
 העברית הפופולארית המוסיקלית התרבות של התגבשותה וראשית התהוותה: מסורת אמצאת"שולמית מרום,  

 (.2005, )עבודת דוקטור, אוניברסיטת בר אילן, רמת גן, ("1882-1918)
193
 (.1990נתיבה בן יהודה, "אוטוביוגרפיה בשיר וזמר" )ירושלים: כתר,  
194
 ביאליק מוסד)ירושלים:  ,ארגוב סשה בשירי ומוזיקלי פואטי משקל: שביניהם מה ואת הלחן את המלל את, וגנר נפתלי 

 (.ד"תשס
195
 .(2012עבודת דוקטורט, האוניברסיטה העברית, ) ",ערב ומערבאפרת ברט, " 
196
 (.2013איתן, "בין האמנותי לעממי בשיר הישראלי", )עבודת דוקטור, האוניברסיטה העברית, ירושלים, -אבי בר 
197
 (.1971, )תל אביב: המרכז לתרבות וחינוך, הזמר הישראלי, עיונים בסגנונו, מבנהו ומילותיוהרצל שמואלי,  
198
 Grosvenor Cooper and Leonard B. Meyer, "The Rhythmic Structure of Music", (Chicago: The University of 

Chicago Press, 1960) 
199
 Yonatan Malin, "Songs in motion :   rhythm and meter in the German lied" (New York: Oxford University Press, 

c2010) 
200
 Susan Youens, "Poetic Rhythm and Musical Metre in Schubert's 'Winterreise", in Music & Letters Vol. 65, No. 1 

(Oxford University Press Jan., 1984), pp. 28-40   
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ניתוח מוסיקלי של מכלול שיריהם. ה לזכו עד כ: אף אחד משלושת המלחיני המחקר לא רקע על שלושת המלחינים

-על פועלו המוסיקולוגי של אידלסון נכתב הרבה, בראש ובראשונה בספר מחקרים שיצא עליו בלמרות זאת, 

1986,
201
 רעיונותיומאמרים בנושא : מאמרים ביוגרפיים, וסקים בו ובמשנתווכולל מאמרים מסוגים שונים, שכולם ע 

ופועלו לתחיית המוסיקה העברית, וכן גם מאמר ביבליוגרפי, המסכם את רשימת יצירותיו המוסיקליות  יםהמוסיקולוגי

ומתאר אותן בקצרה. שני מאמרים נוספים נכתבו על אידלסון: האחד, של אדוין סרוסי, עוסק במשנתו המוסיקולוגית, 

שניסתה למצוא מקור משותף לכל זמירות פזורות ישראל השונות.
202
ל שי בורשטיין, סוקר את השפעת האחר, ש 

משנתו של אידלסון על דור המלחינים שבא אחריו.
203
מאמר קצר נוסף עוסק בתיאור האופרה "יפתח", והוא מאת  

יהודית כהן.
204
 

על יואל אנגל נכתבו מספר ספרים, מחקרים וחוברות. עבודת הדוקטור של ריטה פלומנבוים עוסקת בשני יוצרים של 

אמנותית: יואל אנגל ומיכאל גנסין.-המוסיקה היהודיתהאסכולה הלאומית של 
 205

בעבודה ניתן רקע נרחב על התקופה  

חליפות מכתבים ומקורות היסטוריים. רוב העבודה  . מחקרה כולל איסוף ותיעודברוסיה וכן על קורות חייו של אנגל

של מספר פרקים מיצירותיו של היסטורית, אם כי יש בה חלק המוקדש לניתוח מוסיקלי איכותני -היא מוסיקולוגית

 אנגל.

ספר רחב היקף המתאר את צמיחת חיפוש הזהות היהודית ברוסיה באמצעות חיפוש הזהות המוסיקלית ולא באמצעות 

."The Most Musical Nation", לפלריימס 'דת או פוליטיקה, הוא ספרו של ג
206
בצורה  לפלרבספר מתבונן   

מקיפה על התגבשות הזהות היהודית ברוסיה, למן אמצע המאה התשע עשרה ועד לאמצע המאה העשרים. מקורותיו 

נשענים גם על תיעוד היסטורי וגם על חומרים מוסיקליים ארכיונאים שהוא גילה. הוא מקדיש לאנגל מקום נרחב 

של פלומנבוים, אנגל מופיע בספרו בייחוד בתקופה  בספר זה, אם כי, בצורה מודגשת אפילו עוד יותר מאשר בעבודתה

 שבה חי ברוסיה, ושנות חייו האחרונות מוזכרות בחטף.

שני מקורות מאירים את יואל אנגל מזווית המייחסת חשיבות גדולה יותר ליצירתו בשנות חייו האחרונות, בארץ 

ל, הספר "יואל אנגל והמוסיקה ישראל. אלו הם שני ספרים של מנשה רבינא, שהיה תלמידו וחברו של אנג

היהודית",
207
חייו ויצירתו". –והחוברת המצומצמת יותר "יואל אנגל  

208
הספר הוא הנרחב מבין השניים, והוא כולל  

היהודית לאורך המאות האחרונות, ולאחר מכן פרקים נפרדים על אנגל המבקר והמעבד, על המוסיקה  רחב היקףמבוא 

                                                           
201
 אדלר, בתיה באיאר ואליהו שלייפר, עורכים, "ספר אברהם צבי אידלסון" )ירושלים: מאגנס, תשמ"ו(.ישראל  
202
 סרוסי, "יסוד אחד להן, גילוי המזרח ואחדותן של מסורות המוסיקה היהודיות במשנת אברהם צבי אידלסון". 
203
 .113-144עמודים  (,2008, )תמוז תשס"ח 128, גליון קתדרהעתיקה", -שי בורשטיין, "שירה חדשה 
204
 .127-131(, 1975) 15 תצליליהודית כהן, "יפתח, 'חזיון נגיני' מאת א.צ. אידלזון",  
205
 "האסכולה הלאומית של המוסיקה היהודית אמנותית".פלומנבוים,  
206
 James Loeffler, The most musical nation, (, New Haven and London: Yale university press, 2010) ,p.61 
207
 .(הוצאת המוסד למוסיקה בע"מ, תש"ז)תל אביב: מנשה רבינא, יואל אנגל והמוסיקה היהודית,  
208
-ז"תרצ, ישראל בארץ ישראל לכנסת הלאומי הוועד של התרבות מחלקת: ירושלים), ויצירתו חייו: אנגל יואל, רבינא מנשה 

1937) 
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רוסית, בתקופתו הברלינאית, וכן פרק נרחב על תקופתו בארץ, כולל מספר אפיונים על הקומפוזיציה שלו בתקופתו ה

 (.314מוד עמוסיקליים השייכים לתקופות השונות )ראו 

הכמות המועטה ביותר של מאמרים, ואף לא ספר אחד. מאמר קצר של  חנינא קרצ'בסקי הוא המלחין שעליו כתבו את

".עתמולאליהו הכהן, "כמיתר ניתק" המתאר את חייו ופועלו פורסם בכתב העת "
209
כתבה של דליה קרפל במוסף  

מתארת גם היא את חיי המלחין. ון "הארץ"עית
210
עוד תיאור של חייו ושל סיומם הטראגי נמצא בספר שנכתב לכבוד  

יובל החמישים של הגמנסיה הרצליה, שבה לימד קרצ'בסקי במשך כל חייו בארץ.
211
היעדר חומר מחקרי על חנינא  

 בחייו.  קרצ'בסקי נובע מכמות השירים המועטה שהוא כתב ומהיותו נחבא אל הכלים

בפרק הבא, פרק המתודולוגיה, נבחן את כאמור, המחקר הנוכחי מתמקד הסגנון הלחנתם של שלושת המלחינים האלה. 

שיטות המחקר שעליהן התבסס מחקר זה, בבואו למפות את סגנונם של שלושת המלחינים ולהבדיל בין הלחנתם 

 האשכנזית להלחנתם הדקדוקית. 

 

                                                           
209
 .22-25ירושלים: הוצאת יד בן צבי, תשס"ד(, עמודים  ,174, גיליון כתב העת עתמולאליהו הכהן, "כמיתר ניתק",  
210
 https://www.haaretz.co.il/misc/1.1150875, 31.10.2006, עיתון הארץדליה קרפל, "מי מכיר את האיש שבחבל",  
211
, )תל אביב: הגימנסיה 50-היסטורית לסיום שנת יובל ה-הגמנסיה הרצליה :תערוכה פדגוגיתברוך בן יהודה )עורך(,  

 העברית, תשט"ז(.
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 סילאביים, ודרכי ייצוגם בעבודה זו-המשקלים הפואטיים הטוניים .1

וכיצד הוא השפיע על שינוי סגנון ההלחנה של מלחיני המחקר, צריך על מנת לבחון את מעבר מיקום ההטעמה בשירים 

ראשית לנתח כל שיר ושיר מבחינת משקלו הפואטי ומבחינת דרך הלחנת משקל פואטי זה. בסעיף זה תוסבר מהי 

סילאבית שבה כתובים מרבית התמלילים בקורפוס הנוכחי, יוצגו סוגי המשקלים הפואטיים -המערכת הטונית

סילאבי -ת המערכת הזו, ודרכי ניתוחם במחקר הנוכחי. המשקלים הפואטיים הם ליבו של המשקל הטוניהמשמשים א

עשרה,-שהיה נפוץ בשירה האירופית החל מאמצע המאה התשע
212
ופילס את דרכו גם בשירה העברית החל מסוף  

ור" של חיים נחמן עשרה. השיר הראשון הידוע שנכתב בעברית במשקל טוני סילאבי הוא "אל הציפ-המאה התשע

.1891-ביאליק, שנכתב ב
213

 

סילאבי מבוסס על מחזוריות של הרמות והשפלות. הרמה היא הברה המוטעמת ביחס לסביבתה, -משקל פואטי טוני

 והשפלה היא הברה שאינה מקבלת הטעמה בשיר. ישנם שלושה סוגי מחזוריות במשקלים הפואטיים:

 ָט...             -טי-טָ -טי-טָ -טי-טָ -טי-ת לסירוגין(:           ...טָ מחזוריות דו הברתית )הרמה אחת והשפלה אח

 טי...-טָ -טָ -טי-טָ -טָ -טי-טָ -טָ -טי-טָ -מחזוריות תלת הברתית )הרמה אחת ושתי השפלות לסירוגין(:      ...טָ 

 טי...-טָ -טָ -טָ -טי-טָ -טָ -טָ -טי-טָ -טָ -מחזוריות ארבע הברתית )הרמה אחת ושלוש השפלות לסירוגין(:  ...טָ 

מתוך שלוש המערכות המחזוריות האלה אפשר לגזור כלל, והוא שיכולות להיות מספר השפלות עוקבות, אך לעולם 

 לא יהיו שתי הרמות עוקבות.

המחזוריות יכולה להתחיל בכל מקום של הרצף: או בהרמה, או בכל אחת מההשפלות העוקבות. לכן, במחזוריות דו 

 הברתית ישנן שתי אפשרויות של רצפים: 

 הרמה  -השפלה 

 השפלה -הרמה 

  במחזוריות תלת הברתית קיימות שלוש אפשרויות של רצפים:  

 הרמה,  -השפלה  –השפלה 

 השפלה  -הרמה  -השפלה 

 השפלה –השפלה  –הרמה 

 במחזוריות ארבע הברתית קיימות ארבע אפשרויות של רצפים:

 השפלה –השפלה  –השפלה  –הרמה  

 השפלה השפלה –הרמה  –השפלה  

 השפלה  –הרמה  –השפלה  –השפלה  

 הרמה –השפלה  –השפלה  –השפלה  

                                                           
212
 .12, עמוד המהפכה הריתמיתעוזי שביט,  
213
 .165וגנר, "ליישר את הדורי המשקל", עמוד -רשף ו 
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על פי החוקיות הנוצרת בתחילת השורה. היחידה הקטנה החוזרת על  שמותיהם של הרצפים כפי שיובאו להלן מוגדרים

 עצמה, שבה יש הרמה אחת ובין השפלה אחת לשלוש השפלות, נקראת "רגל".

 ההברות המקבלות הרמה מסומנות 

           _        _       _       _ 

 בסימון קו ישר שמעל המילים.  

 גמאות לכל משקל:להלן שמותיהם של המשקלים הפואטיים, ודו

 

 ימבי )שתי הברות ברגל, השנייה מורמת(: .א

       _      _      _     _ 

 נֹות-לָ -ִאי-נָה לָ -ּׁשָ -רֹאש הַ 

    _       _       _       _ 

 נֹות-נִים, בָ -ָהר, בָ -ַגיְא, לָ -לַ 

)הדוגמא מתוך השיר "ראש השנה לאילנות " מאת אברהם אברונין, המנותח בפרק העוסק בשירי חנינא קרצ'בסקי, 

 (.94בעמוד 

 

 טרוכאי )שתי הברות ברגל, הראשונה מורמת(: .ב

             _           _ 
 לינג     -איין א מי

           _              _ 

 לינג -צווי א צווי

 

אנגל. השיר מנותח בפרק העוסק בשירי אנגל, בעמוד  "איין א מילינג" מאת יואל -ביידיש  –)הדוגמא מתוך השיר  

169.) 

 

. הרגל השניה חסרהדקטיל )שלוש הברות ברגל, ההברה הראשונה מורמת .ג
214

:) 

_                      _ 

 נאכט * *-בת ביי-ש

_                                 _ 

 סטער אין שטיב * *-פינ

 

 (.303מתוך השיר "ואתא בוקר" מאת יואל אנגל,  המנותח בפרק העוסק בשירי אנגל, בעמוד  –ביידיש  –)הדוגמא 

 

                                                           
214
במשקל דקטילי קשה לייצר רגל אחרונה שלמה. המשקל דורש אתנחתאות שלרוב מתבטאות בהפסקות בסוף הרגל  

 .40אה בעבודה זו על רגליים חסרות בעמוד , וכן ר34, עמוד חרוז ומשמעותהאחרונה. להרחבה ראו: עוזי שביט, 
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 אמפיברך )שלוש הברות ברגל, ההרבה השנייה מורמת(: .ד

       _          _ 

 ֶרת-נֶ -ַעל ְשַפת יַם כִ 

     _             _ 

 ֶרת;-אֶ -ִּתפְ -מֹון ַרב-ַארְ 

 (.132)הדוגמא מתוך השיר "אגדה" מאת יעקב פיכמן. השיר מנותח בפרק העוסק בשירי חנינא קרצ'בסקי, בעמוד 

 

 אנפסט )שלוש הברות ברגל, השלישית מורמת(: .ה

          _         _         _        _ 

 ָּׁשְוא    -ָּת לַ -נַחְ -זָ -גּון שֶ -נִ -זֵר הַ -עֹוד חֹו

     _          _          _          _ 

ֹ -ַחת לָ -קַ -נָה נִפְ -דֶ -ֶרְך עֹו-דֶ -הַ -וְ   ֶרְך      -א

 

זו מוצג . בעבודה , שאצלו שירים רבים שקולים באנפסטיגון" מאת נתן אלתרמן)הדוגמא מתוך השיר "עוד חוזר הנ 

על   .206, והוא השיר "ליתום", בעמוד [וזה משקל נדיר בהטעמה אשכנזית] , בהטעמה אשכנזיתבאנפסטשיר אחד 

 (. 1.4עקרונות השקילה בהטעמה אשכנזית, ראה סעיף 

. בכל סוגי הפיאונים ניתן כמעט תמיד לעשות תת חלוקה לשני )ארבע הברות ברגל, הראשונה מורמת 1פיאון  .ו

 (:מחזורים שבהם רצפים של שתי הברות, עם דירוג בין ההטעמות

_             _               _ 

 ַחת,-בַ -ּתַ -יָה ִמשְ -דֶ -ִרי-ִביׇוה -זֶלְ 

  _                 _               _ 

מְ -גֹות הַ -עּו-נִים בְ -ְסלֹו  ִמין.-שְ -ש 

 

)הדוגמא מתוך השיר " זְֶלׇוה" מאת חיים לנסקי. דוגמא זו מובאת בספרו של בנימין הרשב, "משקל וריתמוס בשירה 

 , שהוא נדיר ביותר(1ים בפיאון . בעבודה זו לא נותחו שיר122החדשה", בעמוד 

 

 )ארבע הברות ברגל, השנייה מורמת(: 2פיאון  .ז

    _              _             _ 

 ֶשא,-דֶ -ֶשת ִלי בְ -דֶ -ק  -ֵרי ַאְּת מְ -הֲ 

   _              _                _ 

 ,ִרים-דָ -ַדרְ -פֹות וְ -עַ -ַחש ַשרְ -רַ -בְ 
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. 122)הדוגמא מתוך השיר "הרי את" מאת אברהם שלונסקי, מתוך הרשב, "משקל וריתמוס בשירה החדשה", עמ' 

 (. [למשל: "נרות דולקים" המובא בתחתית עמוד זה] 2לדוגמאות ימביות רבות בעבודה זו ניתן להתייחס גם כפיאון 

 )ארבע הברות ברגל, השלישית מורמת(: 3פיאון  .ח

                           _                  _              _                   _ 

 נור זים זים זום   -כ-ע לקול ה-ש-תע-לות נש-מחו-עת ב

                         _                _             _             _ 

      אשר בם          -ליו ו-ע עם כל כ-ע-נו-ית ית-ב-כל ה

 

מתוך השיר "עת במחולות נשתעשע" מאת נח פינס. השיר מנותח בפרק העוסק בשירי  -בעברית אשכנזית  –)הדוגמא 

 (.195אברהם צבי אידלסון, בעמוד 

 ההברה הרביעית מורמת(:)ארבע הברות ברגל,  4פיאון   .ט

           _              _ 

 ִאיר-דֹול הֵ -רֹון גָ-וָ -ָאז חִ 

                _              _ 

 .ִקים-ְשוָ -הַ -בֹות וְ -רחֹו-ֶאת הָ 
 

לדוגמאות רבות בעבודה זו המנותחות בימבי ניתן להתייחס גם )הדוגמא מתוך השיר "חיוורון" מאת נתן אלתרמן. 

 (.[104ראו, למשל, את השיר "ראש השנה לאילנות", בעמוד ] 4כפיאון 

 משקל השיר נמדד לא רק על פי הסידור הפנימי של הרגליים, אלא גם על פי כמות הרגליים בשורה:

 משקל ובו שתי רגליים לשורה נקרא "דימטר"

 משקל ובו שלוש רגליים לשורה נקרא "טרימטר".

 נקרא "טטרמטר"משקל ובו ארבע רגליים לשורה 

 משקל ובו חמש רגליים לשורה נקרא "פנטמטר"

 משקל ובו שש רגליים לשורה נקרא "הכסמטר".

 משקל ובו שבע רגליים לשורה נקרא "הפטמטר".

 משקל ובו שמונה רגליים לשורה נקרא "אוקטמטר". 

 הנה שתי דוגמאות לנקיבת שמו המלא של משקל השיר:

השנה לאילנות" היו ארבע הרמות לשורה, ועל כן נקרא משקל השיר "טטרמטר בדוגמא מתוך השיר הימבי "ראש 

 ימבי".

 בדוגמא מתוך השיר הטרוכאי "איין א מילינג" היו שתי הרמות לשורה, ועל כן נקרא משקל השיר "דימטר טרוכאי.

 

אות והסברים לכך הרגליים נוטות להיות בעלות סידור זהה במהלך השורה, ובעלות סידור דומה בין השורות. דוגמ

 . 1.2יינתנו בסעיף 

מספר הרגליים בשורה עשוי להשתנות משיר לשיר, משיר לפזמון ואף בין שורות השיר. דוגמא לכך יכולה להיות 

 ים" מאת לוין קיפניס:השיר "נרות דולק

   _       _       _          _ 

 ִקים-רֹות דַ -ִקים, נֵ -רֹות דֹולְ -נֵ 

     _       _        _     _ 

 ְרחֹוב * *-ּלֹון בָ -ַעל ָכל חַ 
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 (.94)השיר מנותח בפרק העוסק בשירי חנינא קרצ'בסקי, בעמוד 

זוגיות. כאשר מקריאים או מדקלמים -זוגיות וטרימטר יאמבי בשורות האי-בשיר זה יש טטרמטר יאמבי בשורות האי

ושים את השיר נוטים להשוות בין משך הזמן של השורות הארוכות למשך הזמן של השורות הקצרות. בדרך כלל ע

זאת ע"י הוספת הפסקות )*( בסוף השורות הקצרות. בשיר "נרות דולקים" מוסיפים "רגל שותקת" המסומנת 

 בכוכביות )כל כוכבית מציינת הברה שותקת(.

 

 חריגות נוספות במשקל השיר יכולות להיות:

 הברה לא מוטעמת בתחילת השורה לפני הרגל הראשונה. -ָאנְָקרּוזִיס 

 נוספת הברה לא מוטעמת לפני הרגל הראשונה: בבית השני האחרונההראשונה ו ותבשור. בטרוכאיהדוגמא 

_        _        _      _ 

ֹ -ָדה ְקַטנְ -ְדִמי, יַלְ -רָ -הֵ   נֶת,-ט

_     _       _        _ 

 ָכב * * *-ֵמז כֹו-ָשם רֹו

_     _         _      _ 

ֹ -קֹם כ  -ָמא ָלְך ִּתרְ -אִ   נֶת-ּת

 _     _       _      _ 

 ָהב * * *-ֶלת ִעם זָ -ְּתכֵ 

 

    _     _      _       _ 

 יִם,-מַ -ּׁשָ -ֶלת מִ -ַקח ִלי ְּתכֵ -אֶ 

_     _     _      _ 

 ָמה * * *-חַ -ָפז ִמן הַ 

 _     _        _      _ 

 םיִ -נַ -ֵעי-ִתי יְַפת הָ -דָ -ְליַלְ 

   _     _       _     _ 

ֹ -כ    ָמה * * *-קּו-נֶת רְ -ּת

 הברה לא מוטעמת לאחר הרגל האחרונה.  -היֶפְרָקָטֶלְקסיס 

 הדוגמא בטטרמטר ימבי:

   _    _        _       _ 

 יִן-יַ -לּול כַ -ִרים צָ -ִויר הָ -אֲ 

ַהַביְָתה, יְָלִדים; ו" זָָהב ַעל רֹאש ַצֶמֶרת" ִרמֹוןדוגמאות בעלות משקל שורה זהה: " שלושבקורפוס זה קיימות גם 

 ָלְך, ֶאֶרץ ֶחְמָדֵתנּו", מאת יש"י אדלר. ָמשֹוש, מאת לוין קיפניס, ו""ַהַביְָתה

 

 הברה אחרונה חסרה ברגל האחרונה. -קטלקסיס 

 שלישית מוחסרת ההברה האחרונה ברגל האחרונה:הדוגמא בטרימטר אמפיברכי. בשורות הראשונה וה

        _          _          _ 

 ָּלם *-ִּלי יֵש ס  -ָבא שֶ -אַ -לְ 

        _          _          _ 

 יִם-מַ -ַעט ַעד שָ -ַע ִכמְ -ִגי-מַ 

       _          _          _ 

 ֵעב *-ִּלי כֹה רָ -ָבא שֶ -אַ -וְ 

             _       _        _ 

 יִם -מַ -עֲ -ָחה פַ -רּו-ֵכל אֲ -אֹו
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 1שתי הברות אחרונות חסרות ברגל האחרונה. חריגה זו יכולה להתקיים רק בדקטיל, בפיאון  -ְבָרִכיַקַטֶלְקסיס 

 , שבהן קיימת האפשרות לעוד שתי הברות ברגל לאחר ההברה המורמת.2ובפיאון 

 הדוגמא:

_                      _ 

 נאכט * *-בת ביי-ש

 .חוסר סדירות במרחק בין הרמות. ליצירת קריאה סדורה נדרשת השהיה במקומות המחוררים –חור ברשת 

 הדוגמא מתוך "אורחים לקיץ" מאת נעמי שמר, והיא מתרחשת בשורה השישית:

      _     _    _ 

 ֵצר-חָ -נּו בֶ -לֵ -ֶאצְ  .1

   _    _      _ 

 יִת-זַ -הַ ֵצי -ֵצל עֲ -בְ  .2

   _        _       _ 

 ֶרְך ְכָלל-דֶ -ִאים בְ -בָ  .3

   _       _          _ 

 יִץ-קַ -ְרִחים לַ -מֹון אֹו-הֲ  .4

   _      _      _ 

 ֶהם-ָחד מֵ -ָכל אֶ -לְ  .5

    _      _     _ 

 ּלֹו-ּׁשֶ -ָפה * מִ -שָ  .6

 

 (.4-ו 2)בשיר זה מודגם גם  היפרקטלקסיס בשורות 

 

ממושקלים הם דבר חי ונושם, ועל כן תיתכנה חריגות נוספות במהלך השורה, גם מסוגים נוספים. למשל: שירים 

הברות יכולות להישמט מתוך תבניות באמצע השורה או אפילו בתחילתה. חריגות נקודתיות מעין אלה יקבלו 

 התייחסות בעת הופעתן, במהלך ניתוח השירים בעבודה.

 החיה לבין המשקל הפואטי הסדור, ונראה את ההתאמה בין השניים.נפנה עתה לקשר בין הלשון 

 

שלושה כללים למתאם בין הלשון לבין המשקל הפואטי .1.1
215 

 כשיש הרמה אחת במילה, ההרמה חלה בהברה בעלת הטעמה בלשון הטבעית. .א

בהגיית מה התיקנית , כלומר להטעהלכסיקאלית של המילההמונח "הטעמה בלשון הטבעית" מתייחס כאן להטעמה 

 המילה, כאשר היא עומדת בפני עצמה כערך מילוני.

כדוגמא ניתן את השורה הראשונה משירו של לוין קיפניס "נרות דולקים" )ניתן למצוא ניתוח של שיר זה בפרק 

 (:94, בעמוד העוסק בשירי חנינא קרצ'בסקי

                                                           
215
. כאן הם מובאים כפי 85, עמוד משקל וריתמוס בשירה העברית החדשהקבע את הכללים בנימין הרשב. ראה: הרשב,  

הרצאה שניתנה ביום עיון של החוג למוסיקולוגיה באוניברסיטה העברית,  שניסח אותם יוסף גולדנברג, במצגת מתוך
 .9.5.18ירושלים, 
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  _     _      _         _ 

 נֵרֹות דֹוְלִקים, נֵרֹות ַדִקים  

 בכל מילה בשורה זו שתי הברות. השנייה מוטעמת בלשון הטבעית, והיא מתלכדת עם הטעמת המשקל הפואטי.

                              _            _           _            _             _              

 יש מילים שאינן מקבלות הרמה משקלית  .ב

. על אף שבאופן עקרוני מילה חד הברתית "יש"-הדוגמא שמובאת בשורה המנסחת את הכלל כוללת את המילה החד

 מקבלת הטעמה פואטית. הברתית היא מילה בעלת הטעמה מבחינה דקדוקית, מילה זו אינה

שגם מילה בת שתי הברות לא תקבל הרמה במשקל פואטי.  קיימת אפשרותקיימת,  בצורה יותר נדירה, אך בכל זאת

הדוגמא מתוך השיר "עוד חוזר הניגון" מאת  .דבר זה עשוי להתרחש במשקל פואטי שבו יש שלוש הברות בכל רגל

נתן אלתרמן:
216
 

             _      _ _      _ 

 עֹוד חֹוזֵר ַהנִגּון ֶשזָנְַחָּת ַלָּׁשְוא    

  _       _       _        _ 

 ְוַהֶדֶרְך עֹוֶדנָה נְִפַקַחת ָלאֶֹרְך      

      _      _      _     _ 

 ְוָענָן ְבָשָמיו ְוִאיָלן ִבגְָשָמיו          

      _           _          _ 

 המילה "עובר" לא מקבלת הרמה במשקל הפואטי, על אף שבלשון הטבעית יכולה אַֹרח.       -, עֹוֵברְמַצִפים עֹוד ְלָך

  להיות בה הטעמה. במקרה זה היא מופיעה בסמיכות, ולכן השמטת ההטעמה מתאפשרת.         

 בכל מקרה מדובר באידיום שמאחד שתי מילים למילה אחת.        

                 _      _    _     _     _   _    _   _ 

  ישנן מילים המקבלות יותר מהרמה אחת. .ג

, מתוך שירה של כלל זה יכול להיות מומחש בדוגמא הבאה התנאי לכך הוא שאחת ההרמות תיפול בהברה מוטעמת.

 פניה ברגשטיין:

_  _    _  _ 

ָמה ַלָפָרה   ָהֲאד 

  _       _    _    _ 

 חּוָמה ְקַטנָה ֶעגְָלה יֵש

 תימילים, ועל כן רק ש שתיהברות, ומתוכן ארבע הן בעלות הרמה. אמנם יש כאן רק  שבעיש  הראשונהבשורה 

מקבלות השפלה,  -הרמה   –השפלה  –הטעמות מבחינה לשונית, אך על מנת ליצור רצף קבוע, במקרה זה של הרמה 

                                                           
216
 הברתיות דו מילים ובהם שירים למצוא ניתן הנוכחי בקורפוס גם. זו בעבודה המנותח השירים מקורפוס חלק אינו זה שיר 

, יותר סבוכה שקילתן שדרך, אשכנזית טעמיםמו בשירים נמצאות האלה המילים כל הנוכחי בקורפוס. הטעמה מקבלות שאינן
 הקורפוס בתוך כאלה בדוגמאות המתעניין. משקלית יותר פשוטה שהיא, לקורפוס מחוץ דוגמא הבאתי , כשלב ראשון,ולכן
 הן הלחינו שאותו, כהן יעקב מאת" עתידות" השיר וכן, 267 בעמוד, ביאליק מאת" החמה דמדומי עם" בשיר לעיין יכול
 .המתודולוגי הפרק בהמשך גם מוצג והוא, אידלסון והן בסקי'קרצ
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ָמה" על התחילית ועל ההברה האחרונה במילה, ובמילה  "ַלָפָרה" במילהשתי הרמות,  המילים בשורה זו " על ָהֲאד 

ניתן לדרג את . , וכן על ההברה האחרונה במילהפתח באות א', שמבחינה מעשית מקבל הנעה, ונחשב כתנועה-החטף

 :ההברה השלישית מוטעמת יותר מההברה הראשונה: ההטעמה שלהןההרמות מבחינת מידת 

    _=      _     = 

  ָמה-ד  -אֲ -הָ  ָרה-פָ -לַ 

וכך למעשה יכולים ליווצר משקלי הפיאון. סילאבי,-דירוג הרמות קיים בכל שיר השקול במשקל טוני
217
בעבודה זו  

מוזכר, מסומן ומנותח רק במקרים שבהם יש לו משמעות בהקשר של הניתוח המחקרי. הסבר על דירוג  דירוג הרמות

  1.3יובא לעיל, בסעיף  נוההרמות ודרכי סימו

 גיוונו של המשקל הפואטי במהלך השיר .1.1

, אך למרות זאת, סדר ההברות בכל רגלהן על ידי ו פר הרגליים בשורהמסעל ידי הן המשקל הפואטי מוגדר  סוגאמנם 

ניתן לראות שיש  ,השיר של פניה ברגשטייןוך מתשלעיל, . בדוגמא במהלך השיר אלה וגם אלה יכולים להשתנות

זוהי כמות הרגליים הנפוצה ביותר לשורה. הדוגמא  )טטרמטר(. ארבע רגליים  בשורה, כיוון שיש ארבע הרמות

בדוגמא זו ההברות מופרדות זו מזו באמצעות מקף.  לשורה(. הרמותהבאה, לעומת זאת, כתובה בטרימטר )שלוש 

יהיה ניתן לראות שההגדרה "תבנית קבועה של מספר הברות" היא הגדרה נזילה היכולה להשתנות בין שורות השיר 

 של נעמי שמר, "אורחים לקיץ": ּהלקוחה מתוך שיר הדוגמאהשונות. 

                 _     _    _ 

 ֵצר-חָ -בֶ  נּו-לֵ -ֶאצְ  .1

       _  _    _ 

 יִת-זַ -הַ  ֵצי-עֲ  ֵצל-בְ  .2

     _          _   _ 

 ְכָלל ֶרְך-דֶ -בְ  ִאים-בָ  .3

    _          _      _ 

 יִץ-קַ -לַ  ְרִחים-אֹו מֹון-הֲ  .4

     _     _     _ 

 ֶהם-מֵ  ָחד-אֶ  ָכל-לְ  .5

      _     _    _ 

 ּלֹו-ּׁשֶ -מִ  * ָפה-שָ  .6

     _    _    _ 

 ּלֹו-ּׁשֶ -מִ  ְךרֶ -דֶ -וְ  .7

  _     _    _ 

 .לֹום-שָ  ִגיד-הַ -לְ  .8

ראשית, כמו שניתן לראות בדוגמא שלעיל, ההגדרה "תבנית קבועה של מספר הברות" היא הגדרה המחייבת גמישות. 

ית הקבועה משתנה בין השורות הזוגיות לשורות האי זוגיות. כל השורות האי זוגיות הן קבועות, ובהן שש נהתב
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זהה, וכולל שבע הברות:  4-ו 2מגוונות יותר: משקלן של שורות הברות, הנחלקות לשלושה ימבים. השורות הזוגיות 

כאשר כמות ההברות בשורה אינה מסתכמת במספר שלם של רגליים, בסוף כל אחת משורות אלה יש השפלה עודפת. 

מונים את השורה לפי מספר ההרמות שבה, אפילו אם יש תוספת של השפלות.
218
סיום בהברה מושפלת נקרא סיום  

)כלומר: השורות הבלתי  . סיום בהברה מורמת נקרא סיום זכריהן בעלות סיומים נקביים( 4-ו 2ר: שורות )כלומ נקבי

ישנן רק חמש הברות, כך שבאמצע  6הן יוצאות מן הכלל: בשורה  8ושורה  6שורה  .זוגיות הן בעלות סיומים זכריים(

ש הברות, אך הן מתפזרות בצורה שונה על ישנן רק חמ 8באורך של ההברה החסרה. גם בשורה  השורה נוצר "חור"

 בין השורותדוגמא זו מראה שיש  .המתחילה בהרמה ולא בהשפלה )כלומר: למעשה מוסטת כולה לאחור(פני השורה, 

במספר ההברות לשורה ובפיזורן: שוני הוא מספר ההרמות לשורה, שבמקרה זה הוא תמיד שלוש. הדמיון חלקי, והוא 

השורות יכולות להתחיל בהשפלה או בהרמה, להסתיים בהשפלה או בהרמה, וכן לגרוע הברה אף מאמצע השורה. 

 סילאבי. -גיוון פואטי כזה נפוץ במשקל הטוני

לבד בכל רגל אפשר לשלב בין הברות מושפלות להברה מורמת בכל סדר שהוא, ובלבד שיכלול הברה מורמת אחת ב

, ימביותמתוך הדוגמא האחרונה הן רגליים  הראשונות שורותשבע הובין הברה אחת לשלוש מושפלות.  הרגליים ב

באותה הדוגמא היא  האחרונה. השורה מורמת, והשנייה מושפלתכלומר, רגליים בנות שתי הברות, שהראשונה מהן 

והשנייה  מורמתות, אך בסדר הפוך: הראשונה , כלומר רגליים שגם הן מורכבות מצמד הברטרוכאיותבעלת רגליים 

. המגוונות של הרגליים בדוגמא זו מראה שהחלוקה לרגליים משנית בחשיבותה למחזוריות הנוצרת בכל מושפלת

שורה בפני עצמה ובשיר בכללותו. בדוגמא שלעיל, למשל, הרגליים הן בנות צמד הברות, וזה הדבר המשמעותי. צמד 

 שתנה.מ שאינומשקל תתפוס זאת כ אוזןהלעיתים בימבי ולעיתים בטרוכאי, ועדיין הברות זה יכול להסתדר 

כדאי לציין שמשקלה הפואטי של השורה יכול לחפוף את משקלן הפואטי של כל המילים בה, אך פעמים רבות חלה 

יו יוצר משקל גמישות גם בעניין זה, והמילים הן בעלות משקלן פואטי שונה האחת מהשנייה, אך הרצף של כולן יחד

פואטי סדור. דוגמא לשורה בעלת משקל פואטי סדור אפשר למצוא בשיר "עוד חוזר הניגון" של אלתרמן, שהודגם 

 לעיל:

      _      _       _    _ 

 ְוָענָן ְבָשָמיו ְוִאיָלן ִבגְָשָמיו          

המילים המרכיבות אותה )אם מונים את משקלה הכולל של השורה הוא אנפסט, וכך גם המשקל של כל אחת מארבע 

 התחיליות בתור חלק מהמילה(.

שאר השורות באותו השיר גם הן אנפסטיות, אלא שאינן מכילות רק מילים אנפסטיות. השורה הראשונה, לדוגמא, 

 מגוונת יותר:
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             _      _ _      _ 

 עֹוד חֹוזֵר ַהנִגּון ֶשזָנְַחָּת ַלָּׁשְוא    

רה זו, המילה הראשונה היא חד הברתית, המילה השנייה ימבית, המילה השלישית אכן אנפסטית, המילה הרביעית בשו

 והמילה החמישית ימבית כמילה השנייה. המכלול של כל אלה, בסדר המסויים הזה, יוצר אנפסט.  3כתובה בפיאון 

 

 ניתוח במחקרים קודמיםהמשקל הפואטי: מתודת ניתוח הטקסט בעבודה זו, לעומת מתודות  .1.1

בספרות המחקר הבוחנת את הקשרים הריתמיים בין טקסט ללחן יש מתודה סדורה שתפקידה להראות כיצד המלחין 

בוחר לעצב את התמליל, וזה בהשוואה למשקל מוסיקלי פוטנציאלי שהתמליל כולל בתוכו. מתודה זו נוצרה ונוסחה 

על ידי נפתלי וגנר.
219
זיהוי המשקל המוסיקלי הפוטנציאלי שיכול להכיל התמליל )תהליך המתודה כוללת הן את  

הנקרא "הסדרה"(, והן את מיפוי הדרך שבה הולחן התמליל בפועל על ידי המלחין )מיפוי זה נקרא "חילוץ"(. 

אמורה לקצוב את התמליל "באורח רגולרי , לעמת את התמליל עם משקל מוסיקלי פוטנציאלי ההסדרה, המנסה

הנחה שסדירות וסימטריה הן תכונות טבעיות ללחן של תמליל שקול ומחורז".וסימטרי, ב
220
סדרה מנסה להתקדם הה 

ענוח משקלו הפואטי של השיר, כיוון שיש בכוחה להוסיף לו תכונות קצביות המכניסות אותו צעד אחד מעבר לפ

 לסדירות סימטרית שלא בהכרח קיימת בו מלכתחילה.

"בין שיר זמר לשיר אמנותי: הפנטמטר הימבי כמקרה מבחן" את השיר הבא:כך, למשל, מסדיר וגנר במאמרו 
221
 

 

 ההסדרה בשיר זה כוללת:

 הפרדה של המילים להברות השונות, במקפים. .1
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 את המלל את הלחן ואת מה שביניהם., וגנר 
220
 20' עמ, את המלל את הלחן ואת מה שביניהם, וגנר 
221
, 7, עורכת עדינה פורטוביץ, כרך עד-מננפתלי וגנר, "בין שיר זמר לשיר אמנותי: הפנטמטר הימבי כמקרה מבחן",  

 .5(, עמוד 2008-2009)
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 סימון כל ההרמות בשיר, בקווים מעל ההרמה. .2

יותר דירוג הרמות, בשלוש רמות שונות )שלושה קווקווים, שני קווקווים וקו בודד(. ככל שהרמה מקבלת  .3

, מנסה להציג היררכיית על סדורה ועקבית ההרמותקווקווים מעליה, כך חזק יותר הטעם הניתן לה. דירוג 

סיווג זה נקבע הן על פי הסדירות שנוצרת והן  .המסווגת את ההרמות על פי מידת הבולטות בהטעמה עליהן

 על פי הגיון תוכנה של השורה השירית. 

באורך של  או הארכה מסומנות בכוכביות. כל כוכבית שכזו מייצגת שקטאו הארכות של צלילים אתנחתאות  .4

. הוספת כוכביות כאלה נוצרת על מנת לסדר את הברות השיר בתוך המשקל המוסיקלי הקבוע של הברה אחת

. מאחורי ההסדרה עומדת הנחה מובלעת שכל ההסדרה, בצורה שתיצור קיצביות מוסיקלית קבועה וסימטרית

 ת הן בנות אותו משך אלא אם כן יצוין אחרת בעזרת סימנים חריגים.ההברות וההפוגו

 קווי תיבה, המכניסים את ההסדרה למשקל מוסיקלי פוטנציאלי. .5

מסוימים. בעבודה זו מוצגים ניתוחי  במרכיביםהעבודה הנוכחית מתבססת על המתודה שהנחיל וגנר, אך חורגת ממנה 

הצגת המשקל כוללת מספר רכיבים. להלן פירוט ת משקלי הטקסט משקלי הטקסט במסגרות. בכל מסגרת המביאה א

 :שלהם, ופירוט הזהות או השוני של רכיבים אלה מהרכיבים שכוללת המתודה של וגנר

 ]זהה למתודת וגנר[. הפרדה של המילים להברות השונות, במקפים. .1

של חוקרים אחרים ]זהה למתודת וגנר, וכן למתודות סימון כל ההרמות בשיר, בקווים מעל ההרמה. .2
222
] 

 יותבמסגרות הניתוח(, מסומנות ההרמות באותלעיתים, בניתוחים המופיעים בגוף העבודה )ולא 

 , על מנת לשמור על רצף הקריאה.שותמודג

רוב השירים בעבודה זו מדורגים רק ברמת היררכיה אחת, ללא דירוג הרמות. דירוג ההרמות, בשתי  .3

שירים בודדים בלבד, שבהם הדירוג תורם להבנת הנושא המוצג בניתוח רמות היררכיה בלבד, מוחל על 

מאת  , גם הוא, וכן השיר "עם דמדומי החמה"261, בעמוד את השיר "ישמחו" מאת אידלסון ה)רא

א משמעותי ביותר. באמצעות דירוג זה בדרכי הניתוח של וגנר, דירוג ההרמות הו(. 267, בעמוד אידלסון

משווה וגנר פעמים רבות את טבעיות זרימת התמליל לעומת טבעיות זרימת הלחן. ניתוחיו של וגנר 

כוללים לרוב שירים שבהם יש מידת מורכבות גדולה יותר ממידת המורכבות של תמלילי ולחני המחקר 

הנוכחית, השירים הבודדים שבהם היתה  בעבודה ניתוחיו הוא אבן יסוד.נוכחי, ועל כן דירוג ההרמות ב

 משמעות לדירוג הרמות, אכן היו שירים בעלי מורכבות גדולה יותר מבחינת יחסי הטקסט והלחן שבהם.

אכן מסומנות בכוכביות, אלא או הארכות הצלילים בדומה להסדרה, גם במשקל הפואטי האתנחתאות  .4

שהן יותר נדירות במשקל הפואטי כפי שמוצג בעבודה זו מאשר בהליך ההסדרה כפי שמציגו וגנר. ברוב 

המקרים שבהם המקרים  אין  שוני בין ההסדרה לפי שיטתו של וגנר לבין המשקל הפואטי של השיר. 

                                                           
222
 ."Krebs, " The Expressive Role of Rhythm and Meter in Schumann’s Late Liederראה:  

 "Youens, "Poetic Rhythm and Musical Metre in Schubert's 'Winterreiseוכן: 
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ללא  וניתן להכניס, שוסימטרי סדור רשימדובר על כאשר מתרחשים זהות בין שתי דרכי הניתוח קיימת 

קושי לתוך תבנית משקלית בעלת ארבע או שמונה פעמות. רוב השירים המנותחים בקובץ זה הם כאלה. 

בשירים כאלה, גם אם יש שורה שהיא קצרה יותר, מוספות בה באופן טבעי אתנחתאות, על מנת להשוות 

 הנה דוגמא: את אורך השורה הקצרה עם אורכי השורות הטטרמטריות.

   _       _       _          _ 

 ִקים-דַ  רֹות-נֵ , ִקים-דֹולְ  רֹות-נֵ 

     _       _        _     _ 

 * * ְרחֹוב-בָ  ּלֹון-חַ  ָכל ַעל

    _      _         _           _ 

 ִכים-זַ  ִרים-אּו, ְרִקים-בֹו ִרים-אּו

      _     _       _       _ 

 * * רֹב-לָ  ְּתכֹול-הַ  ְשֵמי-בִ 

להשלמת אורך השורה על פי השורות ת ומתבקש השנייה והרביעיתבסוף השורות  ותהאתנחתא

 הראשונה והשלישית, הארוכות יותר, והמאוזנות בטטרמטר ימבי. 

רוב השירים במחקר זה בדוגמא זו אין שוני בניתוח על פי הסדרה או על פי משקל פואטי. כיוון ש

לא להכניס אותה למשקל רבוע, ברוב השירים קל בטטרמטר, ומקיימים סימטריה פשוטה ש מולחנים

הבדל באתנחתאות בין הסדרה לבין משקל פואטי. ההבדל קיים ומתעצם ככל שסדירות המשקל  יימצא

והסימטריה שבו פוחתות. שירים הכתובים בטרימטר )שלוש רגליים בשורה(, בפנטמטר )חמש הפואטי 

ה(, בהקסמטר )שש( או בהפטמטר )שבע(, הם שירים המועדים להבדל בין שתי דרכי רגליים בשור

הניתוח. כמו כן שירים טטרמטריים שיש להם מספר עודף של הברות, בסוף השורה או בתחילתה, יהיו 

שמטרתו של המשקל ההבדל ייווצר כיוון שירים שבהם ייווצר הבדל בין דרכי הניתוח השונות. גם הם 

להבהיר את התבנית המשקלית של התמליל, על הרמותיה, השפלותיה, רגליה ואורכי  הפואטי היא

השורות שבה, גם אם תבנית זו היא לא סימטרית או לא מאוזנת. מטרת ההסדרה היא למצוא את 

הסדירות המיטבית היכולה להיות מוחלת גם על משקל פואטי שאינו סימטרי, או אינו סדור. בשל כך 

 מהותיים בין משקלו הפואטי של השיר לבין הסדרתו:קיימים ההבדלים ה

האתנחתאות במשקל פואטי קיימות בשני מקרים: א. לשם השוואת אורכה של שורה קצרה לשורה 

ארוכה ממנה, במקרה שבו נוצרת בין שורות אלה סימטריה סדורה. ב. לשם השוואת מספר ההברות בין 

 (.6דוגמא שלהלן, בשורה מספר במקרים שבהם יש חור במהלך השורה )ראו בשורות 

האתנחתאות בהסדרה כוללות את שני סוגי האתנחתאות המופיעים במשקל פואטי, ובנוסף גם אתנחתאות 

להבדלים בין הסדרה הנועדו ליצור קצביות סדורה וסימטרית, במידה ואיננה כזו בתמליל. הנה דוגמא 

 "אורחים לקיץ" מאת נעמי שמר:לבין משקל פואטי, כפי שבאים לידי ביטוי בתחילת השיר 
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 טרימטר ימבי: ,משקל פואטי

                 _     _    _ 

 ֵצר-חָ -בֶ  נּו-לֵ -ֶאצְ 

   _    _      _ 

 יִת-זַ -הַ  ֵצי-עֲ  ֵצל-בְ 

   _        _       _ 

 ְכָלל ֶרְך-דֶ -בְ  ִאים-בָ 

   _       _          _ 

 יִץ-קַ -לַ  ְרִחים-אֹו מֹון-הֲ 

   _      _      _ 

 ֶהם-מֵ  ָחד-אֶ  ָכל-לְ 

    _      _     _ 

 ּלֹו-ּׁשֶ -מִ *  ָפה-שָ 
 נקודות להתמודדות בעת ההלחנה: 

יש הברה עודפת  4-ו 2בשורות 

בסוף השורה, המחייבות דחיסת 

הברות, או ריווח הטרימטר 

 לטטרמטר.

 

 

 טטרמטר ימבי: ,הסדרה

                 _     _    _ 

 * * ֵצר-חָ -בֶ  נּו-לֵ -ֶאצְ 

   _    _      _ 

 * יִת-זַ -הַ  ֵצי-עֲ  ֵצל-בְ 

   _        _       _ 

 * * ְכָלל ֶרְך-דֶ -בְ  ִאים-בָ 

   _       _          _ 

 * יִץ-קַ -לַ  ְרִחים-אֹו מֹון-הֲ 

   _      _      _ 

 * * ֶהם-מֵ  ָחד-אֶ  ָכל-לְ 

    _      _     _ 

 * * ּלֹו-ּׁשֶ -מִ *  ָפה-שָ 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :86, בעמוד דוגמא, מהשיר "רימון זהב" מאת לוין קיפניס. שיר זה מנותח בפרק על קרצ'בסקיעוד הנה 
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 )הכוכביות מסמנות הפסקות(: הסדרה

 

          _=                     _       =    _ 

      * ֶרת -|מֶ -|ָהב * *ַעל רֹאש צַ -מֹון זָ -רִ 

         _ =                    = 

 הּוא * |נָם * *                * * |ֵליל *-וָ ָמם -יֹו

                _=                  _ _          = 

 * ֶמש   -|ּׁשֶ -נֵי הַ -|תֹו * * ַקרְ -ְשקֹות אֹו-נֹו

           _ =               = 

              נּו * |ָקם * ** **  -|נֶ-הּוא ֵאי-וְ 

  

             _ =                    _  _          = 

 * ַעל     -|מַ -* * ֶרת ָשם מִ  -|מֶ -ַעל רֹאש צַ 

         _  =                 = 

 * |ָפז * *                     -הַ  * * |מֹון *-ַשן רִ -יִי

              _  =                 _ _         = 

 * ַח        -|רֵ -נֵי יָ -|תֹו * * ַקרְ -ְטפֹות אֹו-לֹו

           _ =             = 

             נּו * |זָז * ** * * -|נֶ-הּוא ֵאי-וְ 

         _  =                _  _           = 

 * ַח             -|פּו-יָ -* * ַח ְו   -בֹוא |רּו-יָ -וְ 

            _  =                 = 

 * |ֵקץ * *              -וָ * * נָה ְבִלי |סֹוף * -שֵ 

         _ =                    _ _        = 

 * יִם        -|נַ-ַקח ֵעי-|ָהב * * פָ -מֹון זָ -רִ 

         _  =                 = 

 * |ֵעץ * *                -הָ * * |ַעל * -ַפץ מֵ -קָ 

 

 

 

 

 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

כמו שניתן לראות, בשיר "רימון זהב" יש שוני מהותי בין ניתוח בדרך ההסדרה לבין רישום המשקל הפואטי. 

. שיר זה אינו מראה ציג את השיר ללא התערבות מוסיקלית החיצונית לשירלה משתדלהמשקל הפואטי 

. סדירות טבעית ופשוטה, ועל כן דרך הצגת המשקל הפואטי בעבודה זו לא מנסה לסדרו ולארגנו מחדש

בהקראת השיר על פי משקלו הפואטי נחשפות בשיר זה בעיות סדירות הנובעות מההברה העודפת שיש 

ההסדרה מנסה לתת פתרון אפשרי לבעיות בניגוד להצגת המשקל הפואטי, זוגיות. -האי בסיום כל השורות

, וזאת על ידי החדרת הפוגות והארכות של צלילים, החדרה המכניסה חוסר סדירות, במידה וצצות כאלו

התערבות חיצונית שאינה קיימת במשקל הפואטי, ולא בהכרח חייבת להיות קיימת בלחן, אלא התערבות 

 .פרי מחשבתו של החוקר שהיא

טטרמטר בעל הברה לסירוגין  ,פואטימשקל 

 טרימטר ימבי:עודפת ו

           _     _ _             _ 

 ֶרת   -מֶ -ָהב ַעל רֹאש צַ -מֹון זָ -רִ 

    _         _      _    

                ,ֵליל הּוא נָם-ָמם וָ -יֹו

       _      _         _      _ 

 ֶמש  -ּׁשֶ -הַ נֵי -תֹו ַקרְ -ְשקֹות אֹו-נֹו

   _     _       _          

                .נּו ָקם-נֶ -הּוא ֵאי-וְ 

      _       _       _         _ 

 ַעל   -מַ -ֶרת ָשם מִ -מֶ -ַעל רֹאש צַ 

    _      _      _     

                     .ָפז-מֹון הַ -ַשן רִ -יִי

       _      _        _     _  

 ַח      -רֵ -נֵי יָ -תֹו ַקרְ -ְטפֹות אֹו-לֹו

   _    _        _         

             .נּו זָז-נֶ -הּוא ֵאי-וְ 

  _    _       _      _ 

             :חַ -פּו-יָ -ַח וְ -בֹוא רּו-יָ -וְ 

    _      _         _    

              ?ֵקץ-נָה ְבִלי סֹוף וָ -שֵ 

       _  _      _          _  

 יִם       -נַ -ַקח ֵעי-ָהב פָ -מֹון זָ -רִ 

    _     _      _         

                .ֵעץ-ַעל הָ -ַפץ מֵ -קָ 

 
 נקודות להתמודדות בעת ההלחנה:

כל השורות האי זוגיות הן שורות טטרמטריות ימביות 

  בעלות סיום נקבי, כלומר: יש בהן הברה עודפת

שתקשה על הכנסתן למשקל רבוע ללא  )היפרקטלקסיס(,

 .הפסקות דחיסת הברות, או לחילופין ריווח המשקל על ידי

 מרובות.              
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בעבודה זו לא רציתי להציע פתרון אפשרי משלי לבעיות חוסר הסדירות. מטרת העבודה היא לחשוף את 

יתרתי על החלק היצירתי ולרוב הבעיות האלה, ולראות כיצד המלחין התמודד איתן בדרכו שלו, ועל כן 

על ידי עורך המחקר, ולא על ידי  בהסדרה, שהוא למעשה ניסיון להלחנה קצבית אולטימטיבית שנעשה

 המלחין.

עם זאת, עדיין נדרשתי להצביע על המקומות בתמליל שיכולים להיות מאתגרים להלחנה סדירה. לשם כך 

הוספתי, בשירים שבהם חוסר הסדירות בולט, סעיף בתחתית הניתוח הפואטי, והוא "נקודות להתמודדות בעת 

 ההלחנה". 

 החיצונית לתמליל השיר, גם אין צורך לשים בהם קווי תיבה. סדירותיים כיוון שאין בניתוחים הפואט .5

 

 שקילה בשירה בהטעמות אשכנזיות .1.2

בעת שבוחנים את המשקל הפואטי בשירי התקופה, ניתן לראות שרבים מהשירים נכתבו בהטעמה אשכנזית. על 

צד ניתן לזהות את ההטעמה מוצאה של ההטעמה האשכנזית ועקרונותיה דובר בפרק המבוא. בפרק זה נדגים כי

המשוררים עצמם לעולם לא מציינים באיזה סוג הטעמה הם כותבים שיריהם. חשיפת סוג  האשכנזית בשירים.

 ההטעמה כרוך לפעמים בהתלבטויות לא מעטות, שיובאו לדיון מיד.  

בתהליך גילוי הסדירות בשירים מבחינת ההרמות וההשפלות שבהן, ניתן לראות שיש שירים שבהקראה בעברית 

על פי העקרונות המאפיינים את ההטעמה האשכנזית,  יהםהטעמות תלהסט ניסיוןמודרנית אין בהם סדירות כלל, אבל 

 סדירות והגיון קצבי. נותן

ן ליבושיצקי. ניתוחים כוללים של שיר זה מופיעים בפרק על חנינא הנה דוגמא לשיר כזה, "שיר ערש" מאת אהרו

. בעת הקראת שיר זה בהטעמה דקדוקית לא מתקבל משקל, אך בהקראה בהטעמה אשכנזית כן 91, בעמוד קרצ'בסקי

 :משקל סדורמתקבל 

 

 

 

 

 

 

 הנה הצגת ההטעמות הלקסיקאליות של מילות השיר, הן בעברית דקדוקית והן בעברית אשכנזית:
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 , הטעמה דקדוקית:(לא סדור)משקל פואטי 

                __                      _  _                        

 שורה דקטיליתקיר * * -דם * * בן לי י-ר-שכב ה

                 __            _             _                   

 שורה דקטילית מרובת הפסקותבר * * שיר * * * *     -ד-שמע א

             __                     __                               

 שורה שאי אפשר להכניסה למשקל כלשהו ללא       קים      -ח-מר-דם ב-ימי * ק-ב

 יצירת הפסקות מרובות בין מילים ובתוכן.                        

              _         __        _          

 שורה ימבית              * * *תה * עיר -יה הי-ה
 

 :אשכנזית לקסיקלית הטעמה  : דקדוקית לקסיקלית הטעמה

  _         _  _          _     _     _      _      _ 

 קיר-י לי בן דם-ר-ה שכב    קיר-י לי בן דם-ר-ה שכב

  _   _           _      _       _      _ 

 שיר בר-ד-א שמע    שיר בר-ד-א שמע

        _              _  _                                 _                   _  _ 

 קים-ח-מר-ב דם-ק ימי-ב   קים-ח-מר-ב דם-ק ימי-ב

    _        _     _                                        _    _      _ 

 עיר תה-הי יה-ה    עיר תה-הי יה-ה

 למשקל בו הצפון הפוטנציאל מבחינת האשכנזי מהנוסח בהרבה נופל הדקדוקי שהנוסח לגלות קל הנוסחים מהשוואת

 : סילבי טוני

 בשורה אחד מקרה רק ישנו האשכנזי בנוסח(; שורה בכל אחת) הרציפות ההטעמות מרובות הדקדוקית בהגייה

 יותר נוח האשכנזי שהנוסח הרי סילבי-טוני במשקל אסורות רצופות הרמות ששתי כיוון(. קדם בימי) השלישית

 למשקל להגיע קשה אז וגם הדבקים להפרדת מסובכים תמרונים מחייב הדקדוקי שהנוסח בעוד, תקין במשקל להעמדה

 . השורות בכל אחיד

 זה דפוס אך, הרמה-השפלה-השפלה-הרמה: הראשונות השורות בשתי כלשהי מחזוריות מסתמנת הדקדוקית בגרסה

 והרמה השפלה אחר מסוג מחזוריות מסתמנת האחרונה ובשורה לחלוטין סדירה הבלתי השלישית בשורה נעלם

 :הדקדוקית בגרסה עקבי סילבי-טוני למשקל פוטנציאל מסתמן לאהיא ש מסקנהה. לסירוגין

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

לערוך  שצריך מכאןו ,טרוכאי למשקל פוטנציאל ניכר( 4-ו 2, 1) שורות בשלוש, זאת לעומת, האשכנזית בגרסה

 על ולוותר ,נדיר יחסית, גם אם ישנושורה זו, שזהו דבר ב ם"בכל אותיות להטעים: השלישית בשורה רק התאמה

 :הסדירות למען פשרה בודדת בגדר שהוא דבר", בימי"ב( המלרעית) הנכונה ההרמה
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 טטרמטר טרוכאי:הטעמה אשכנזית,  ,משקל פואטי

            __                __                        

 הטעמה אשכנזית על "הרדם" ועל "יקיר"  קיר   -דם בן לי י-ר-שכב ה

            __        _          _                         

 "אדבר" הטעמה אשכנזית עלבר שיר * * *      -ד-שמע א

         __                __                               

 הטעמה אשכנזית על "במרחקים". הטעמה חריגה על   קים   -ח-מר-דם ב-ימי ק-ב

 תחילית ב"בימי", הנוצרת באופן טבעי לשם שמירה על המשקל האחיד.                                             

          _         __        _             

 "היתה".ו הטעמה אשכנזית על "היה"        * * * תה עיר-יה הי-ה
 

 _      _      _      _     

 קים-ח-מר-ב דם-ק ימי-ב

 

 

 

 

 

 

 

 

 

בהם מופיעים הרבה שוואים וחטפים הם שירים שירים שאחד הקשיים בזיהוי סדירות המשקל נובע משוואים וחטפים. 

שקשה יותר לגלות בהם את סדירות המשקל האשכנזי, כיוון שבעברית אשכנזית נוהגים חירות גדולה ביותר בהפיכת 

מציאת משקלו הסדור. מדובר בשיר שוואים וחטפים לתנועות או באיפוסם. הנה דוגמא לשיר מאתגר מבחינת 

 (220)עמוד "עתידות", מאת המשורר יעקב כהן. ניתוח כולל של שיר זה מופיע בפרקים על אברהם צבי אידלסון 

  , שכן שניהם כתבו לחן לשיר זה:(164 )בעמוד וחנינא קרצ'בסקי

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 יְִשְטפּו ַפְלגֵי ַהְדָמעֹות

 .ֵמֵעינֵי ָכל ְבנֵי ָהָעם

 יִנְֲהרּו ַפְלגֵי ַהָדם

 .ִמִּלבֹוֵתיֶהם נְִדָכאֹות

 

ָּלם יִָקוּו ְלֵעת ֵקץ  כ 

 ְוָעלּו ְלֶאֶרץ יְהּוָדה

 ְוִהְשקּו ַאְדָמָתּה ַהְּׁשדּוָדה

 ...ְוִהְפרּו ָכל ֶּתֶלם, ָכל ֵעץ

 

 ,ְודֹור ָחָדש ִכי יָקּום ָשָמה

 ,דֹור ַכִביר ַחיִים ֶוֱאיָל

 ,ַרֲענָן ְכִציץ ָמֵלא ַטל

 .ָחְפִשי ַכנֶֶשר ָבָרָמה

 

 

 

 ,ְוָחיָה ְבִציֹון ַעם ַחי

 – יֲַעבֹד ְויִזְַרע ַאְדָמָתּה

 ְוָצַבר ָאז ֵחיָלּה ְונָָשא

 .ְּתבּואֹות ּוְפִרי ַעד ְבִלי ַדי

 ְבִהְתַענְגֹו ַעל טֹוָבּה,ֽוַאז 

 יִזְכֹור ֲאבֹוַתיו ִמֽכָבר,

 ֶשַגם ַבֶמֽרָחק, ַבָצר,

 ֹלא ָעזֽבּו ִדגָֽלם, ֽכחֹוָבה. 
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שיר זה אינו ברור בקריאה ראשונה, כי לא ברור האם להניע את השוואים והחטפים המרובים בו או לא. משקלו של 

אשכנזית, על פי התקופה שבה הוא נכתב, ומאפייני תקופה זו אצל המשורר יעקב למרות זאת, ברור שהשיר נכתב ב

שיר זה הוא מהמוקדמים של כהן. ניתן למצוא פרסום שלו כבר בשנת תר"ס, בחוברת "כינור ציון". כהן.
223
בתקופה  

זו כהן שקל את שיריו בעברית אשכנזית. באמצע המאה העשרים המיר כהן את שיריו המוקדמים מעברית אשכנזית 

לעברית דקדוקית.
224
 מכאן ששיר זה שקול באשכנזית, גם אם קשה בתחילה לגלות את משקלו הסדור. 

אופנים סדורים,  בשנישורה זו  דוגמא לקושי בגילוי סדירות המשקל מופיעה כבר בשורה הראשונה. ניתן לשקול

 באשכנזית תקנית:

                           _    _      _        _ 

 עֹות-מָ -דְ -גֵי הַ -ְטפּו ַפלְ -יִשְ בטטרמטר טרוכאי: 

                           _           _           _ 

 עֹות-ְדמָ -הַ גֵי -פּו ַפלְ -טְ -יִשְ בטרימטר דקטילי: 

בתהליך גילוי המשקל בשיר כזה, שבו המשקל לא ברור בקריאה ראשונה, כדאי קודם כל למצוא את השורות שבהן 

את המשקל שהתקבל אין חטפים ושוואים. אם בשורות אלה מצליחים למצוא משקל סדור, אפשר לנסות "להלביש" 

 על שורות אחרות. בשיר זה יש שורה אחת שהיא חד משמעית: גם

 נֶֶשר ָבָרָמהָחְפִשי כַ 

כיוון שאנו יודעים ששיר זה שקול באשכנזית )על פי סגנונו של כהן בתקופה זו(, ניתן לראות בוודאות ששורה זו 

 שקולה בטרימטר דקטילי, והיא בעלת סיום נקבי:

_          _          _ 

 ָמה   -רָ -ֶשר בָ -נֶ -ְפִשי כַ -חָ 

קית, בטטרמטר ימבי, אך אפשרות זו יורדת מעל הפרק, כאמור, בשל סגנון )את השורה הזו ניתן לשקול גם בדקדו

        כתיבתו של כהן בעת שכתב את השיר(.

 

 בהתאם לשורה זו, יש עוד שורות ששקילתן תואמת לזו בצורה פשוטה, למשל:

 _            _             _ 

 ָדה  -ְּׁשדּו-ָתּה הַ -מָ -ְשקּו ַאדְ -ְוהִ 

 או

        _   _         _ 

 ָשא          -נָ -ָלּה וְ -ַבר ָאז ֵחי-ְוצָ 

                                                           
223
 .118כנור ציון, תר"ס, עמוד  
224
   268-281; 190-202 , עמודיםכגן, "מכלי אל כלי, מנסיונו של יעקב כהן" 
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בתהליך חשיפת המשקל כדאי גם להסתכל על סופי השורות, ולראות האם הן מסתיימות בסיום זכרי או נקבי. לעיתים 

אופן סיומה של השורה יכול לשפוך אור על התנהלות השורה כולה. בשיר זה יש מספר סיומי שורות שהם ברורים, 

הסיומים הברורים הם הסיומים  ומספר סיומי שורות שכדי לחשוף את טבעם האמיתי דרושה הסתכלות רחבה יותר.

 של המילים הדו הברתיות, שמקבלות כאן הטעמה אשכנזית, מלעילית:

 עֹותמָ ַהדְ 

 אֹותכָ נִדְ 

 ָדההּויְ 

 ָדהדּוַהּׁשְ 

 ָמהשָ 

 ָמהרָ בָ 

 ָתּהמָ ַאדְ 

 ָשאנָוְ 

 ָבּהטֹו

ָבהחֹוכֽ 

 

החריזה בשיר זה קבועה, אך עם קביעות מורכבת: אם נקרא כמו שניתן לראות, כל צמד מילים בטור זה מתחרז. 

, ואילו ABBA, הרי שהחריזה בבתים האי זוגיים היא B, ולסיומים בעלי מילים חד הברתיות  Aלסיומים מלעיליים 

נפוצה בעברית אשכנזית, כיוון שהיא מאפשרת  חריזה של מילים חד הברתיות. BAABהחריזה בבתים הזוגיים היא 

 :. להלן סיומי השורות החד הברתיות בשיר זהחריזה שהיא זכרית גם בעברית אשכנזית

 ָהָעם

 ַהָדם

 ֵקץ

 ֵעץ

 ֶוֱאיָל

 ַטל

 ַחי

 ַדי

 ִמֽכָבר

 רַבצָ 

בעזרת החוקיות של השורות הזכריות והנקביות בשיר, ובעזרת השורות שכבר חשפנו את משקלן, ניתן לשקול את כל 

 השיר. יש מקומות שאינם ברורים מאליהם, למשל השורה:

ָּלם יִָקוּו ְלֵעת ֵקץ  כ 

 ָמה":רָ ֶשר בָ נ ְפִשי כַ חָ של " שורה זו יכולה לכאורה להישקל במשקל הבא, שהוא המשקל לכאורה, 

       _        _ _ 

 ֵעת ֵקץ       -וּו לְ -קָ -ָּלם יִ -כ  

לחוקיות של כלל השיר, שבה הסיומים הזכריים מסתיימת במילה חד הברתית, ועל כן רצוי שתתאים  אך שורה זו

 ":ֵעץ" יתחרז עם "ֵקץמתחרזים האחד עם השני, וכך "

           _     _        _ 

 ֶלם, ָכל ֵעץ   -ְפרּו ָכל ּתֶ -ְוהִ 

 :, שבה השווא במילה "לעת" מאופסלכן צורת השקילה הנכונה שלה היא הצורה הבאה

_           _        _ 

 וּו ְלֵעת ֵקץ        -קָ -ָּלם יִ -כ  

 הנה השקילה של כל השיר, על פי העקרונות שהותוו זה עתה:
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טרימטר דקטילי. סימונים כחולים: שורות נקביות. סימונים הטעמה אשכנזית,  ,משקל פואטי

 : שורות זכריות.סגולים
_           _           _ 

   תנועה על השווא הנע ב"ישטפו"     עֹות-ְדמָ -גֵי הַ -פּו ַפלְ -טְ -יִשְ 
     _        _         _ 

      הטעמה על תחילית במילה "בני" לשמירה על המשקל הדקטילי     ** ָעם-הָ נֵי ָכל ְבנֵי -ֵעי-מֵ 
_          _            _ 

              ** ָדם-הַ גֵי -רּו ַפלְ -הֲ -יִנְ 
            _          __ 

       .אֹות-כָ -ֶהם נִדְ -ֵתי-בֹו-ּלִ -מִ 

 
     _                 __ 

  איפוס השווא ב"לעת" להשוואת המשקל לשורה החורזת       ** ֵקץוּו ְלֵעת -קָ -ָּלם יִ -כ  
         _          _ _ 

    בשוואי המילים האחרונות תנועהאיפוס שווא ב"ועלו".          ָדה-הּו-ֶרץ יְ -אֶ -לּו לְ -ְועָ 
              _               __ 

  איפוס כל שוואי השורה  ָדה-ְּׁשדּו-ָתּה הַ -מָ -ַאדְ קּו -ְוִהשְ 
            _              _ _ 

    איפוס שווא ב"והפרו"  ** ֵעץֶלם, ָכל -רּו ָכל ּתֶ -ְוִהפְ 
 

          _               _ _ 

   הטעמה )נפוץ בדקטילי(איפוס שווא ב"ודור", המילה "חדש" לא מקבלת    ,ָמה-שָ קּום -ָדש ִכי יָ -ְודֹור חָ 
           _             _ _ 

     פתח ב"ואיל". "כביר" לא מקבלת הטעמה )נפוץ בדקטילי(-איפוס חטף    ** ֱאיָל-יִים וֶ -ִביר חַ -דֹור כַ 
             _          _ _ 

        מקבלת הטעמה )נפוץ בדקטילי(לא . "מלא" פתח ב"רענן"-איפוס חטף      ** ַטלֵלא -ִציץ מָ -ֲענָן כְ -רַ 

          _           __ 

                   .ָמה-רָ -ֶשר בָ -נֶ -ִשי כַ -ָחפְ 
  

           _          _ _ 

      איפוס שווא ב"וחיה". תנועה בשווא ב"בציון"      ** ַעם ַחייֹון -צִ -יָה בְ -ְוחָ 
            _          __ 

    פתח ב"יעבד"-איפוס חטף    –ָתּה-מָ -ַרע ַאדְ -יִזְ -ֲעבֹד וְ -יַ 
         _             __ 

   איפוס שווא ב"וצבר". תנועה בשווא ב"ונשא"      ָשא-נָ -ָלּה וְ -ַבר ָאז ֵחי-ְוצָ 
               _               __ 

      ** ְבִלי ַדיְפִרי ַעד -אֹות ּו-ְּתבּו
 

          _              _ _ 

 ,    ָבּה-טֹוגֹו ַעל -ַענְ -ִהתְ -ֽוַאז בְ 
             _            _ _ 

      ** ֽכָבר-מִ יו תָ -בֹו-כֹור אֲ -יִזְ 
             _            __ 

     הטעמה על מילית לשמירה על המשקל הדקטילי   **  ָצר-בַ ָחק, -ֶמרֽ -ַגם בַ -שֶ 
             _            __ 

    בשל המשקל הדקטילי אין הטעמה על המילה "עזבו".  ָבה-חֹו-ָלם, כֽ -בּו ִדגֽ -ֹלא ָעזֽ 
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הדוגמא שלעיל מדגימה בבירור עד כמה קיימות במערכת ההטעמה האשכנזית חירות וחוסר חוקיות באיפוס השוואים 

תנועות עליהם, וכבר עמדו על כך עוזי שביטוהחטפים או בנתינת 
225
ויעל רשף. 

226
להעמקה בנושא, כדאי לעיין גם  

מהמחקר הנוכחי וכן  בסעיף הבא אביא דוגמאות. 126בשירו המורכב של קרצ'בסקי, "גליליה", שניתוחו מובא בעמוד 

 כללים לאיפוס השוואים ולהנעתם.

 

 איפוס שוואים או קבלת תנועה בהם .1.1

:eהגיית העברית החדשה מתאפס השווא הנע ההיסטורי, אך בנסיבות מסוימות הוא הגוי כתנועת ב 
227
 

 עיצורי למנ"ר + י' הבאים בראש מילה )ְלמשל: "ְמדּורה", "יְבּול"(. .1

שוואיים בראש מילה שהעיצור השני בהם הוא אה"ע )"ְשאלה", "זְעקה", עיצורים  -בהרבה מקרים  .2

 "ְטהורים"(.

 אותיות אה"ע הגויות )ולעיתים ח'( המנוקדות בחטף או בשווא )"נֱאבקנו", "נְהדרת"(. .3

 הראשון משני עיצורים זהים )"מלְפפון", "נוְדדות"(. .4

 ְכרו"(.השני משני שוואים רצופים באמצע מילה )"מתגְלגְלים", "תזְ  .5

 שווא באותיות השימוש בו"כ ובתחילית הפועל ְּת' )"ְבשמחה", "ְּתגרש"(. .6

. התאפסותו היא ברירת המחדל בלשון הדיבור, ובעקבות זאת בזמר. בכל לרוב מתאפסהשווא מעבר לכללים אלה היא 

, וכך דית או המלודיתהוא ממומש מימוש תנועתי, בהתאם לדרישות התבנית הפרוזוזאת, בזמר לעיתים קרובות יותר 

.ניתן למצוא בזמר שוואים הנהגים כנעים בעוד שבמקומות מקבילים בדיבור הם התאפסו
228
   

 ,שלעילכללים ששת המקומות רבים שאינם מקיימים את בתמלילים לשירים בקורפוס המחקר הנוכחי ניתן למצוא 

לאפס שוואים בצורה תדירה יותר מעברית . עברית אשכנזית נוטה רובן ככולן בטקסטים הכתובים בעברית אשכנזית

 : חדשה, כפי שנוכל לראות בדוגמאות שלעיל

לטקסט מקורפוס המחקר שבו הכלל הזה לא מתקיים: השיר עיצורי למנ"ר + י' הבאים בראש מילה. דוגמא  .1

 "העיוור" מאת יחיאל הלפרין )"ְממשש", "ְמגשש", "ְמבקש"(. הטקסט כתוב באשכנזית. לחנו הדקדוקי של

 (.319 אנגל מציית לכללים שניסחה רשף. )ניתוח לחן זה בעמוד

בשיר "עת במחולות נשתעשע" )מילים: נח פינס, לחן: אברהם אידלסון(, הן המילים והן הלחן כתובים 

   (.195באשכנזית. במילה "יְרצדו", במילים ובלחן כאחד, מתאפס השווא באות י'. )ניתוח לחן זה בעמוד 

                                                           
225
 .10-11, עמודים המהפכה הריתמיתשביט,  
226
 93, עמוד הזמר העברי בראשיתורשף,  
227
 130הפניותיה של רשף למקורות קודמים בעניין, בהערת שוליים , וכן ראו את 93, עמוד הזמר העברי בראשיתורשף,  

 בפרק ד' בספר זה.
228
 .94-95, עמודים הזמר העברי בראשיתורשף,  
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גורפת גם שאינה כלל זה מתקיים בצורה עיצורים שוואיים בראש מילה שהעיצור השני בהם הוא אה"ע.  .2

חריגה מכלל זה בשיר "ליתום" לדוגמאות בקורפוס הנחקר בעבודה זו ניתן למצוא בקורפוס שחקרה רשף. 

ו"ְתאומים" מתאפסים השוואים בשיר זה, הו על פי מילים מאת ביאליק ללחנו של אידלסון. במילים "זְאב" 

 (.  206)ניתוח לחן זה בעמוד  בטקסט והן בלחן, הכתובים שניהם באשכנזית.

בשיר "עת במחולות נשתעשע" )מילים: נח אותיות אה"ע הגויות )ולעיתים ח'( המנוקדות בחטף או בשווא.  .3

" עַ יִזְַדֲעזֵ " ו"נְִשַּתֲעֵשעַ פינס, לחן: אברהם אידלסון(, הן המילים והן הלחן כתובים באשכנזית. במילים "

 (.  195בלחן. )ניתוח לחן זה בעמוד , הן במשקלו הפואטי של הטקסט והן שבאמצע המילה מתאפסת האות ע'

הראשון משני עיצורים זהים. דוגמא לטקסט מקורפוס המחקר שבו הכלל הזה לא מתקיים: "גליליה" מאת  .4

קרצ'בסקי הלחין את המילים "(. הטקסט לשיר זה כתוב באשכנזית. הנֹוְצצָ אשר ברש )במילים: "עֹוְמָמה", "

 (.127. )ניתוח לחן זה בעמוד העברית החדשה שנוסחו לעיל האלו בדקדוקית על פי כללי

השני משני שוואים רצופים באמצע מילה. בשיר "עתידות" למילותיו של יעקב כהן, משקלה הפואטי של  .5

פו. לשיר זה שני לחנים. לחנו של -ט-המילה הראשונה "יְשְטפו" אמנם מחלק את מילה זו לשלוש תנועות: יש

ן תואם את משקלו הפואטי )האשכנזי( של השיר במילה זו. לחנו של קרצ'בסקי, שגם הוא אשכנזי, אידלסו

  (.220 ,109)ניתוח שני הלחנים בעמודים טפו". -הברתית: "יש-מאפס את השוואים במילה ומשאיר אותה דו

ובתחילית הפועל ְּת'. דוגמא לטקסט מקורפוס המחקר שבו הכלל הזה לא שווא באותיות השימוש בו"כ  .6

כתוב באשכנזית. בלחנו זה טקסט  ."כדור כדורי" מאת יחיאל הלפרין ְוַאַחת" מתוך השירהמילה " מתקיים:

 (.308)ניתוח לחן זה בעמוד  העברית החדשה הדקדוקי של אנגל מתממשים כללי

 

 הצגת "דרך הלחנת המשקל הפואטי" בעבודה זו .1.1

בכל ניתוח שיר במהלך עבודה זו, מובאת לצד המסגרת המנתחת את הטקסט מסגרת נוספת, המנתחת את יישומו של 

מונח זה  יישומו של משקל הטקסט בלחן מוגדר בעבודה זו כ"דרך הלחנת המשקל הפואטי". משקל הטקסט בלחן. 

יכול להשפיל הרמות, להרים השפלות,  את גילומו של משקל הטקסט, על הרמותיו והשפלותיו, בלחן. המלחיןמציין 

כאשר המשקל הפואטי אינו סדור, אינו סימטרי, או בעל הברות עודפות או מושמטות, צריך  לדחוס הברות או לרווחן.

המלחין להתמודד עם חוסר הסדירות או חוסר הסימטריה הזו, תוך שהוא דוחס הברות, מאריך צלילים או מוסיף 

"דרך הלחנת  משנה את מקום הטעם של מילה מסויימת או של כל השיר בכללותו.  הפסקות, ולעיתים תוך שהוא

המשקל הפואטי" מציגה את הבחירות שלקח המלחין בעת התמודדותו עם הלחנת המשקל הפואטי של הטקסט, על 

ו. נפתלי וגנר טבע הגדרה אחרת לגילום משקל הטקסט בלחן, והיא "חילוץ".בהמורכבויות הגלומות 
229
הסיבה  

 עוסק ביישום ה"הסדרה", שנדונה בפרק זה בסעיף שהמחקר הנוכחי לא השתמש בהגדרתו של וגנר היא שה"חילוץ"

ב"חילוץ" נבחן האם המלחין מתמודד עם משקלו הפואטי של הטקסט בדרך המיטבית שהוצעה בהסדרה, או שמא .  1.3

                                                           
229
 .33עמוד  ,את המלל את הלחן ואת מה שבניהם, וגנר 
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למעשה, הן "דרך הלחנת המשקל הפואטי" והן ה"חילוץ" הוא מציע דרך משלו להתמודדויות עם מורכבויות הטקסט. 

האבחנה בין שני המושגים היא ש"חילוץ" את גילומו של משקל הטקסט, על הרמותיו והשפלותיו, בלחן.  ניםמציי

מתייחס להסדרה של הטקסט, ובוחן האם ההסדרה הפוטנציאלית יושמה, במלואה או בחלקה. "דרך הלחנת המשקל 

שורר התכוון אליו, ובוחנת באיזו מידה הפואטי" מתייחסת לא להסדרה פוטנציאלית, כי אם למשקל הפואטי, כפי שהמ

אם המשקל הפואטי טומן בחובו בעיות סדירות, איך פתר  .השתמש המשורר ב"מוסיקליות" הטבועה במשקל הפואטי

 המלחין את הבעיות האלה.

בתחתית כל מסגרת העוסקת ב"דרך הלחנת המשקל הפואטי" יכולה להופיע פסקה שכותרתה "יישום מורכבויות 

ן נן", הדנה בדרכים שבהן פותר המלחין את הבעיות הגלומות במשקלו הפואטי של הטקסט, במידה וישהטקסט בלח

 כאלה.

בעבודה זו, דחיסת הברות בצורה מכווצת יותר מהמשקל הפואטי מסומנת בעיגולים מעל הטקסט. הנה דוגמא מתוך 

 אנגל:השיר "האווזה ואפרוחיה". המילים הן של יחיאל הלפרין והלחן של יואל 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :טטרמטר ימביהטעמה דקדוקית, משקל פואטי, 

                _  _      _           _ 

 יים     -פ-כנ-זה שתי ה-שה או-פר

                _  _      _         _ 

 יים       -ר-כי-קה אש על ה-לי-הד

 
המילה "אווזה" יכולה להיות או בת שתי הברות, או בת 

לא על הניקוד המופיע  המשקל מסתמךשלוש. תלוי בניקודה. 

על הניקוד בעברית חדשה  בטקסט שבספרו של אנגל, כי אם

-, ואיפוס החטף)על פי מילון אבן שושן( של המילה "ֲאָוזָה"

פתח במילה זו. בדרך זו שתי השורות הראשונות זהות 

ישנה אפשרות נוספת: ראו לחן אחר לשיר זה,  במשקלן.

באתר "זמרשת", ובו מנוקדת ומושרת המילה עם שווא באות 

 ".ַאְוזָהו': "

 

 נקודות להתמודדות בעת ההלחנה:

בשתי השורות הראשונות יישנה הברה עודפת 

שתצריך את התמודדות המלחין ליצירת )היפרקטלקסיס(, 

 הברות לשורה(.  9ום נקבי = סימטריה )טטרמטר ימבי עם סי

 :דרך הלחנת המשקל הפואטי

♦       =    ♦  ♦      _♦     ♦    =       _●        ● 

 יים *  -פ-כנ-זה * שתי |ה-|שה * או-פר

●     =       _●        ● 

 יים  *      -פ-כנ-שתי |ה

♦       =    ♦  ♦      _♦     ♦    =       _●      ● 

 יים        -ר-כי-* קה אש * על |ה -|לי-הד

●    =       _●      ● 

 יים *                   -ר-כי-על |ה
 

 

 

 יישום מורכבויות הטקסט בלחן:

אנגל בוחר להתמודד עם ההברה העודפת על ידי 

(, מה שמצד אחד דוחס 2,3,5,6סינקופה )בתיבות 

 הברות, אך מצד שני לא נותן תחושה דחוסה

 ריתמית, אלא תחושה מרווחת. 

● 

● 

● 

● 
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 מופיעים: "דרך הלחנת המשקל הפואטי"במסגרת 

 הפרדה של המילים להברות השונות, במקפים. .1

 סימון כל ההרמות, כפי שהן באות לידי ביטוי בלחן, בקווים מעל ההרמה. .2

קווקווים וקו בודד(. שני קווקווים מסמנים מקום יותר מודגש מטרית, דירוג הרמות, בשתי רמות שונות )שני  .3

 וקו אחד מסמן גם הוא הדגשה מטרית, אבל פחותה )למשל של אמצע תיבה סימטרית(.

אתנחתאות המסומנות בכוכביות. כל כוכבית שכזו מייצגת שקט באורך של פעמה אחת. כוכבית כזו יכולה   .4

וכבית מסמנת הארכה של התו באורך של פעמה אחת(. מבחינת ניתוח לסמן גם המשכו של תו ארוך )כל כ

 ונוצר שקט. קיימת הפסקהאם התו מוארך או שה בעבודה זו אין זה משנה ,הטקסט בלחן

 קווי תיבה, באתם לקווי התיבה המוצגים במשקל הלחן. .5

במתודה של כאשר המלחין משתמש בדחיסת הברות מופיעים עיגולים מעל ההברות שהמלחין החליט לדחסן.  .6

  וגנר לא מצויינת דחיסת הברות: יחידת המידה נמדדת תמיד על פי הערך הקצבי הקטן ביותר.

כמות )כך שאין דחיסת הברות ביחס ל עוקבתמקצר הברה ובמקביל הברה  המרחיבמקצב מנוקד,  קייםכאשר  .7

 הדבר שקול לרישום ברווח כפול במתודת ההסדרה. , מופיעים מעויינים מעל ההברות הרלוונטיות.(הפעמות
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בתחתית  האת המשקל הפואטי של הטקסט מופיע מתתוא האינ "דרך הלחנת המשקל הפואטי"במקרים שבהם  .8

להתמודד עם  המסגרת פסקה שכותרתה: "יישום מורכבויות הטקסט בלחן", המפרטת איך המלחין בחר

 המקומות המאתגרים בטקסט.

, דנות לעיתים בסוגיות שאינן קשורות באופן ישיר לנושא דרך הלחנתווהן של  הפואטימשקל השתי המסגרות, הן של 

הספציפי שבעטיו מוצג השיר. המעיין הן בניתוח השירים בתוך המסגרות והן בניתוח המובא בגוף העבודה, יקבל מבט 

מאפייני השירים בהטעמה אשכנזית, וכן על השירים בהטעמה דקדוקית בראשית דרכה, וגם על  כולל ורחב יותר על

 דרכי ההתמודדות של המלחינים בדרכם הקומפוזיטורית במעבר זה.

תופעה שלא נותחה באופן סטטיסטי, אך מנותחת לעיתים במסגרות המביאות את המשקל הפואטי ואת דרך הלחנתו 

שהגדרתה וביטוייה יוצגו בקצרה להלן, בשל חשיבותם בקביעת טיב התאמתו של הלחן למילות היא "תופעת צימרמן", 

 השיר.

: דחיסת הברות"צימרמן"  תופעת .1.1.1
230

 

כינוי לשיר הכתוב בחרוזים  –אמוץ: "צימרמן -יהודה ודן בן-במילון העולמי לעברית מדוברת מגדירים נתיבה בן

מעורר גיחוך."כשהמשקל לא נשמר, מפאת חוסר כישרון, והדבר 
231
 

התופעה נקראת על שם השיר "צימרמן", מילים: שמעון עופר ותלמידי בית הספר "כדורי", לחן: מרדכי זעירא )על פי 

כל שיר מובא באתר "זמרשת",  , כמו השיר "צימרמן"שיר זהגם השיר "חבר'ה לצים, חברה יטים, בחורים כארזים". 

באתר זמרשת עשרים בתים, אין לו גרסה רשמית אחידה, וכאן מובאים כפי שמובא (. לשיר בדף שכותרתו כשם השיר

 שלושה בתים נבחרים מתוכו:

 

 הבתים מותאמים ללחן הבא:

  

 

אם צריך, לצורך ההתאמה ללחן זה לדחוס צלילים והברות, ואפילו רבות מאוד, עושים זאת, והדבר גורם שעשוע. כך, 

 תוך המנגינה הנ"ל:למשל, ניתן לדחוס את תחילתו של בית ז' אל 

                                                           
230
 https://www.zemereshet.co.il/song.asp?id. 11.9.18, גישה: זמרשת"צימרמן",אתר  
231
 .196(, עמוד 1972, )בת ים: הוצאת לוין אפשטין, מילון עולמי לעברית מדוברתיבה בן יהודה, דן בן אמוץ ונת 
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כזו היא של יש גרסאות מוקצנות ומוגחכות יותר של שיר זה, המביאות לשיאים את המושג "צימרמניות". גרסה אחת 

 עופר גביש, המובאת באתר זמרשת:

 ָאז ָהַלְכנּו ֶאל ִציֶמְרַמן

 ּוִבַקְשנּו ִמֶמנּו ֶשיִֵּתן ָלנּו ָחֵמש פּונְט ְוִשְבִעים ְוָחֵמש ְגרּוש

 

 גרסה זו יכולה להיות משובצת במילים בצורה כזו, או דומה לזו:

 

 

העיקרון המנחה בפיזור )או, למעשה, בדחיסת( המילים ויצירת צימרמן, הוא בחירת מספר הברות מרכזיות במהלך 

שורה מרובת הברות, ודחיסת כל שאר ההברות מסביב להן, כאשר ההברות המרכזיות משמשות עוגן קצבי. ההברות 

ההברות המודגשות בכל שאר וגמא שלעיל האלו מוטעמות, ומבחינת תוכן הן הברות השייכות למילים מרכזיות. בד

 ".גרוש", "עים", "שבתןנו", "שייקשמרמן", "ובציכנו", "להמילים התרכזו מסביבן היו במילים: "ה

שדחיסת המילים שבו היא  שירבקורפוס שלפנינו יש מספר צימרמנים. אמנם אף אחד מהם אינו מגוחך, אך יש 

. יש עוד מספר שירים שהטיפול (312)ראה עמוד  יואל אנגלל , שיוחס"בולבע" עממי הומוריסטית, והוא השיר היידי

חג ו" (86)ראה עמוד  המוסיקלי בהברותיהם כולל דחיסת מילים בסגנון "צימרמני מתון", ובהם "רימון זהב"

גם השיר שנותח בסעיף הקודם, "האווזה ואפרוחיה", שהלחין  מאת קרצ'בסקי.(, שניהם 107)ראה עמוד  "הנטיעות

 אנגל, כולל דחיסת מילים צימרמנית מתונה.

תופעת צימרמן שהוצגה בסעיף זה, היא דוגמא לתופעה המנותחת לעיתים במסגרות המתארות את המשקל הפואטי ואת 

. בעבודה זו מובאים כל שירי הקורפוסתהליך חשיפת המשקל הפואטי של השיר ודרך הלחנתו נעשו על דרך הלחנתו. 

רק חלקם של השירים, אלו שמציגים בצורה טובה ובהירה את הדוגמאות למאפיינים המוסיקליים שיידונו במחקר. גם 

 הבדיקות הסטטיסטיות שנעשו, ומהותן תפורט בסעיף הבא, נעשו בהתאם לניתוחי משקלי השירים ודרך הלחנתם.

 

 סטי בקורפוס זההאופן שבו נעשה המחקר הסטטי .1

בעבודה זו נסקר מכלול יצירתם הקולית של שלושת המלחינים שפעלו בארץ ישראל בעת שהתרחש מעבר מיקום 

חנינא קרצ'בסקי, אברהם צבי אידלסון ויואל אנגל. העבודה מנסה לבחון את  - ההטעמות מהטעמה אשכנזית לדקדוקית

ניתוח  השינוי בסגנון הלחנים של השלושה לאור השינוי במיקום ההטעמה. שני האמצעים שבהם נעזרתי לצורך כך הם

וכן את מבנה  ,, גובהי הצלילים ומקצביהםבחן את כלל מילות השירים סטטיסטיהניתוח סטטיסטי וניתוח איכותני. ה

 פָ - יָ - נִים פֹות__ רֹות ִלי- ֵמׁש חָ - ַתן נָ- ַגם ֶבר וְ - סֵ - נּו בְ - ִקבְ - לַ - הּוא

 ִעים ִׁשבְ - וְ - פּונְט ֵמׁש חָ - נּו לָ - ֵתן יִ - ׁשֶ - ּנּו מֶ - מִ - נּו ַקׁשְ - בִ - ּו- ַמן ֶמרְ - ִצי- ֶאל__  נּו ַלכְ - הָ - ָאז
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וניסה לזהות מאפיינים סגנוניים הדומים בכלל השירים האשכנזיים לעומת מאפיינים הטקסט לעומת מבנה הלחן, 

התעכב על מאפיינים שבלטו לעין בכל שיר באופן  איכותניהניתוח הדומים בכלל השירים הדקדוקיים אצל כל מלחין. ה

 .הקורפוס כל שיריבמופו סטטיסטית לא פרטני, גם אם מאפיינים אלו 

הניתוח הסטטיסטי נעשה לגבי כל מלחין בנפרד. אצל קרצ'בסקי ואידלסון הושוו הסגנונות בהלחנה בין עברית 

אשכנזית לעברית דקדוקית, ואילו אצל יואל אנגל הושוו הסגנונות בין כתיבתו בעברית דקדוקית לבין כתיבתו ביידיש. 

אולם לא היתה זו כמות מספקת של שירים על מנת לבחון אותה בניתוח  אנגל כתב גם מספר שירים בעברית אשכנזית,

 הסטטיסטי.

כיוון ששפת הניתוח של חלק משירי אנגל היא יידיש, ולא עברית אשכנזית, הפרמטרים לניתוח וכן דרכי הניתוח 

חל על שירי השתנו מעט בין הניתוח הסטטיסטי שהוחל על שירי אידלסון וקרצ'בסקי לבין הניתוח הסטטיסטי שהו

 אנגל, באופן שיפורט להלן.

 הניתוח הסטטיסטי של שירי אידלסון וקרצ'בסקי .1.1

 

כל השירים קודדו בקובץ אקסל, כשבקידוד מוצלבות מילותיהם, גובהי תוויהם, הריתמוסים שלהם, משקלם, מיקום 

הטעמות מילות הטקסט ומיקום הטעמות מילות הלחן.
232
 ין חנינא קרצ'בסקי":להלן דוגמא מתוך השיר "הגנה" שהלח 

 

הנה תווי הפסוק המקודד בטבלה שלעיל, וכן הצגת המשקל הפואטי ודרך הלחנתו, ולאחר מכן הסבר על דרך הקידוד 

 :שנעשתה במחקר

                                                           
232
קובץ אקסל ובו תוצאות הניתוחים של כל השירים מצוי לכל דורש ברשות לתלמידי מחקר של האוניברסיטה העברית  

 בירושלים.
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 חן בעברית דקדוקית:להתמליל כתוב בעברית אשכנזית, ואילו ה

 

 

 

 

 בטבלה שלעיל מביאות את קידוד הפרמטרים השייכים לתמליל בלבד, ללא קשר להלחנתו: 8 – 4שורות 

 .3, הברה מורמת הרמת יתר = 2, הברה מורמת = 1משקל הטקסט: הברה מושפלת = . 4

  .1חלוקה למילים בטקסט: על פי מספר ההברות. ההברה הראשונה בכל מילה ממוספרת בספרה . 5

    קיבוץ מילים ומיליות בטקסט: הכוונה לקיבוץ של מיליות יחד עם המילים הצמודות להן, או של מילות סמיכות . 6

 ביחד עם המילה הסומכת. בדוגמא שלפנינו המילים "קהל גננים" נקבצות יחד, ולצורך הקידוד נספרות     

 .1בספרה ההברות של כל קבוצה, כאשר ההברה הראשונה בכל קבוצה ממוספרת     

    ההברה הראשונה בכל שורה בתמליל כל שורת טקסט מתקבצת ליחידה אחת. פיסוק הטקסט: על פי שורות. . 7

 .1ממוספרת בספרה     

  , מלרעי סיווג מילות הטקסט: כל מילה בתמליל מקוטלגת על פי סוגה: אשכנזי, דקדוקי, מלעילי, חד הברתי. 8

 .מלעילית, אך בתמליל היא מוסבת למלרעית בצורה לא תקנית()כלומר מילה שבאופן תקני היא     

 

 בטבלה שלעיל מביאות את קידוד הפרמטרים השייכים לקשר בין הטקסט ללחן: 16 – 9שורות 

= 2= השפלה. 1הסדרת הטקסט בלחן: מתייחס לדירוג ההרמות וההשפלות כפי שהמלחין בחר להלחינן.  .9

 = הרמת יתר.3הרמה. 

מקומיים בלחן: דירוג הדגשות התווים באופן מקומי, כל תו ביחס לתווים הסובבים אותו. דגשים ריתמיים  .10

 מציינת תו חלש, שאינו מודגש כלל, ושאר הספרות מציינות דגשים בסדר עולה. 1הספרה 

, למעט במקרים שבהם יש קיצוניות גדולה מאוד 10דגשי משקל הלחן: לרוב דומה מאוד לסעיף מספר  .11

ריתמיים. במקרה כזה, רק הראשון מבין קבוצה גדולה של צלילים הנכנסת לאותה הפעמה בכמות הערכים ה

 .1מקבל קידוד של מספר גבוה, ושאר הצלילים בפעמה מקבלים את הקידוד של הספרה 
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חלוקה למילים בלחן: לעיתים מספר ההברות שונה בין התמליל לבין ייצוגו בלחן. בדוגמא זו ניתן לראות  .12

 –יא בת הברה אחת בתמליל, אך קרצ'בסקי בחר להניע את השווא שבה, ועל כן היא שהמילה "קהל" ה

 דו הברתית בלחן. –מבחינה שמיעתית 

קיבוץ מילים ומיליות בלחן: דומה באופיו לקיבוץ המילים והמיליות בטקסט, אך מערב גורם מוסיקלי:  .13

לה "גננים", הפרדה הנוצרת על ידי בדוגמא שלפנינו, למשל, המילה "קהל" מופרדת מבחינה מוסיקלית מהמי

 הריתמוס.

פיסוק הלחן: חלוקה ליחידות מוסיקליות המופרדות על ידי נשימה האחת מהשנייה. בדוגמא שלפנינו אנו  .14

 רואים פסוק אחד.

חלוקה למשפטים בלחן: חלוקה ליחידות מוסיקליות רחבות יותר, שהעקרונות לפיסוקם מתבססים על  .15

קפלין.ויליאם עקרונות הפיסוק של משפט מוסיקלי, כפי שמתווה אותם 
233
דוגמא שלפנינו מוצג רק חלקו ב 

רוב השירים המנותחים בעבודה זו כוללים משפט מוסיקלי בודד עד שלושה משפטים  של המשפט המוסיקלי.

 מוסקליים לכל היותר.

 בתמליל, אך עוסק בבחירת המלחין במיקום ההטעמה במילים. 8סיווג מילות הלחן: מקביל לסעיף  .16

 

 בטבלה מקודדות פרמטרים מוסיקליים: 22 – 17שורות 

 ניות.תווים: על ידי ייצוגם באותיות לטי .17

, ובהתאמה 1הערך הריתמי רבע קיבל את הספרה משך התווים: מקודד מספרית באופן יחסי בין תו למשנהו.  .18

 .0.5. שמיניות קיבלו את הספרה 4, הערך הריתמי שלם את הספרה 2הערך הריתמי חצי את הספרה 

 .1משקל הלחן: על פי פעמות השיר. הפעמה הראשונה בכל תיבה מקבלת את הספרה  .19

. כשיש מודולציות או 1. המדרגה הראשונה בסולם מקבלת את הספרה ה בסולם: מקודדת בספרותמדרג .20

דומיננטות שניוניות הקידוד המספרי נעשה בהתאם לסולם היעד, כיוון שמטרתה העיקרית של שורה זו היתה 

ון לא מיידי, לבדוק האם היחסים בין הצלילים כוללים טון מוביל ופתרונו לטוניקה )התוכנה בדקה גם פיתר

 אלא כזה הנעשה גם לאחר מספר צלילים(.

מקודד בספרות צליל הדרגה המרכזית בפסוק המוסיקלי ביחס לצליל מודולציות ודרגותיהן: בשורה זו  .21

, על כל אחד מהצלילים השייכים לפסוק זה יהיה כתוב בשורה Vהטוניקה. לדוגמא: עם נעשתה סטייה לדרגה 

 .5זו המספר 

 , וביחס לכך הספרות של כל המרווחים האחרים. 1וים סמוכים: טון שלם קיבל את הספרה מרווחים בין תו .22

 

 לאחר הקידוד, נכתבו נוסחאות המודדות לגבי כל שיר בנפרד את הפרמטרים הבאים:

                                                           
233
 William Caplin, Musical Form, A Theory of Formal Functions for the Instrumental Music of Haydn, Mozart and 

Beethoven, (New York: Oxford University Press 1998). 
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. מידת אשכנזיות הטקסט נקבעה על פי המילים מתוכו היכולות )המשקל הפואטי( הטקסטמידת אשכנזיות  .1

שונה באשכנזית או בדקדוקית. מדובר במילים שהן מלרעיות בעברית דקדוקית, אך מקבלות להתפרש באופן 

= 0= אשכנזי לגמרי, 1) 1 - 0קידוד המילים האלה היה על ציר  הסטת הטעמה לאחור בעברית אשכנזית.

 דקדוקי לגמרי(

טי של מילים אלו . משקלן הפואנבחן לדוגמא את השיר למילותיו של קדיש יהודה סילמן, "זמרת החנוכה"

 :נותח כדלהלן

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

בשיר זה ארבע מילים שיכולות לקבל פירוש שונה בין אשכנזית לדקדוקית: "חכם", "גבור", "גדול", "היה". שאר 

בניתוח הסטטיסטי שלוש מהמילים האלה קיבלו הטעמה דקדוקית )"חכם", המילים הן מלעיליות או חד הברתיות. 

ר". המילה "גיבור" סווגה כאשכנזית ולא גדול" ו"היה"( ואילו מילה אחת מקבלת הטעמה אשכנזית: המילה "גיבו

, העוסק בנסוג אחור, על מנת להבין מדוע מילה זו סווגה כאשכנזית. ניתן לעיין  3.1. ניתן לעיין בסעיף כ"נסוג אחור"

, העוסק בהכרעות לא ברורות בנושא מיקום ההטעמה במילים, על מנת להבין מדוע המילה "גדול" הוטעמה  3.3בסעיף 

  דקדוקית, ולא אשכנזית.

, כאשר שלוש מתוך ארבע המילים 0.25 הדירוגדקדוקי קיבל את -במקרה זה, סיווגו של השיר על הציר אשכנזי

"גדול" היתה מסווגת גם היא כאשכנזית, השיר היה מקבל את  הקובעות היו דקדוקיות, ואחת אשכנזית. אילו המילה

 .0.5 הדירוג

 ,הטעמה מעורבת, נוטה לדקדוקיתמשקל פואטי, 

 :דימטר טרוכאי

       _  _ 

 עם *       -מן ה

        _  _ 

 כם *      -קם ח
      _    _ 

 הו      -תי-ת-מ
  _           _ 

       ההברה בתחילת השורה הבאה שייכת לשורה זו בור הוד-גי

     _          _ 

 אוד  -דול מ-ג

                 _ 

 המשקל מתחרז עם מתתיהויה הוא          -ה

 

יוסף גולדנברג הציע כהערה לשקול שיר זה כאנפסט, עם 

 איפוס השווא במילה "מאוד".
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= אשכנזי מוחלט(. דרכי המדידה הן אותן הדרכים של סעיף 1) 0-1על ציר  לחןמוההטקסט מידת אשכנזיות  .2

 , ומתייחסות להטעמות כפי שהן מגולמות בלחן. 1

 

לשני הפרמטרים הראשונים, מידת אשכנזיות הטקסט ומידת  מושווים בעבודה זו שיצוינו להלןכל הפרמטרים 

אשכנזיות הלחן. אצל קרצ'בסקי )וגם אצל אנגל, שבמתודולוגיה של הקורפוס שלו נדון בהמשך( התגלו תוצאות 

מובהקות, בשל הסיבה שלחניו כמעט תמיד  התוצאות שהתקבלו לא היומובהקות במספר פרמטרים. אצל אידלסון 

ובהקים או אשכנזיים מובהקים, אלא משלבים סוגי הטעמות בתוכם, ועל כן בניתוח הסטטיסטי הם אינם דקדוקיים מ

ניתוח הקורפוס של אידלסון הוא איכותני בעיקרו, והנתונים הסטטיסטיים  מסיבה זולא סווגו בצורה ברורה. 

טי של השירים, הלחנים שמשולבים בו לא כוללים השוואה סטטיסטית בין הפרמטרים השונים, כי אם פילוח סטטיס

 והמילים בו.

 להלן הפרמטרים שהושוו למידת אשכנזיות הטקסט ולמידת אשכנזיות הטקסט המולחן:

 פרמטרים מלודיים הבוחנים את אפיון המנגינה:

כמות הקפיצות שיש בשיר לפעמה חזקה ומפעמה חזקה, וכן האם קפיצות אלה הן קטנות )עד טרצה  .א

 ומעלה(, בירידה או בעלייה.גדולה( או גדולות )מקוורטה 

 ההנחה היתה שבכתיבה אשכנזית ירבו הקפיצות בירידה מפעמה חזקה, כיוון שהן תואמות יותר את

 ההנגנה הטבעית של הטקסט. 

 כמות חזרות על צלילים רצופים.  .ב

מנעד השיר:  המנעד נמדד בחצאי טונים מהתו הגבוה ביותר לתו הנמוך ביותר. המחשבה מאחורי מדידת  .ג

נעד היתה שידוע שמאפיין של שירים עממיים בסגנון הארץ ישראלי באמצע המאה העשרים היה המ

מנעד מצומצם.
234
רציתי לבדוק האם בקורפוס זה רואים את צמצום המנעד כמגמה שתוביל לאפיון הזה  

 בהמשך.  

יוצרים כיצד מתנהגים שני התווים על שתי ההברות האחרונות במילים מלעיליות/מלרעיות: האם הם  .ד

תנועה עולה, יורדת או נשארת במקום? והאם יש הבדל באופן ההלחנה של מילים מלעיליות/מלרעיות 

 בעברית אשכנזית לעומת אופן ההלחנה בעברית דקדוקית?

 

 

 

                                                           
234
   308, עמוד 2013איתן, -בר 
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 :יחידות מוסיקליותבדיקות מלודיות של סיומי 

המסתיימות על פעמה חלשה(  יחידות מוסיקליות)כלומר:  ם הנקביים שליחידות מוסיקליותסיומיהכמות  .א

 והזכריות בשירים בעברית אשכנזית/עברית דקדוקית.

)הזכריות והנקביות( מסתיימות בעליה, בירידה, או בתו נשאר במקום  היחידות המוסיקליותהאם  .ב

 בהשוואה בין השירים בעברית אשכנזית לשירים בעברית דקדוקית.

שימוש במילה מלעילית, או שמא על ידי שימוש  הנקביות נוצרות על ידי היחידות המוסיקליותהאם  .ג

 יחידות מוסיקליותבמילה שאינה מלעילית )מלרעית או חד הברתית( שמוסיפים לה מליסמה. האם 

הייתה שייתכן  ההנחה .בעלות סיום נקבי מליסמתי נפוצות יותר בעברית אשכנזית או בעברית דקדוקית

שמלחין שאמון על כתיבה בשפה מלעילית יחוש צורך להפוך סיומים שטבעם זכרי לסיומים נקביים גם 

 בכותבו בשפה מלרעית כעברית דקדוקית.

ההגדרה לפרזה בעבודה זו אינה "יחידה מוסיקלית המסתיימת בקדנצה"הערה: 
235
כי אם "יחידה מוסיקלית בת צלילים  

הגדרה זו יותר קרובה באופייה להגדרה הלשונית של המילה   י אפשרות מוסיקלית לנשימה".ספורים, התחומה על יד

Phrase :)על פי מילון אוקספורד( 

A phrase is a small group of words that forms a meaningful unit within a clause""   לעיתים

שימה כל כמה צלילים. במקרים אלו קביעת הפרזות המלחינים מסמנים את הפרזות בעצמם, על ידי סימון מקומות לנ

  היא פשוטה ומותוות בבירור על ידי המלחין.

 פרמטרים קצביים:

הנחה זו האם בשיר יש קדמה. ההנחה היתה שככל ששפה מלרעית יותר, כך שיריה יכללו יותר קדמות.  .א

גורסת שבשפה מלעילית מרובות המילים בטרוכא ודקטיל, ואילו בשפה מלרעית יהיו מילים רבות 

בשירי קרצ'בסקי היה באנפסט )וכך תיווצר קדמה של שתי הברות( או ימבי )עם קדמה של הברה אחת(. 

 ממצא מובהק בתחום זה.

 .מייםערכים ריתבשיר, או חזרה על מספר קטן של  יקצב גיווןהאם יש  .ב

הגדול ביותר? ככל שיחס זה יותר גדול,  לערך הריתמיהקטן ביותר בשיר  הערך הריתמימהו היחס בין  .ג

מעיד שיש רק שני ערכים ריתמיים בשיר, רבעים  0.5כך יש מגוונות קצבית דלה יותר. למשל: יחס של 

 וחצאים, או שמיניות ורבעים, הווה אומר: שיר דל מבחינה קצבית. 

.קופותהסינמדידת כמות  .ד
236
  

                                                           
235
 ,Oxford: Oxford University Analyzing Classical Form: An Approach for the ClassroomWilliam Caplin) .ראה  

Press, 2013), p.33. 
236
גילה דובקין, "זמרי  , ראההשלושים משנות החל ישראלי-הארץ בשיר מרכזי ריתמי מאפיין היתה שסינקופות הן מחשבהה 

. 30(, עמוד 1985מקורותיהם, תולדותיהם ומקומם בכלל הזמר הישראלי", )עבודת תזה, אוניברסיטת תל אביב,  –ההורה 
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 לחן:-יחסי טקסט

או רצופים כמות המליסמות שיש בשיר. ההגדרה של מליסמה היא הברה בשיר המושרת על שני תווים  .א

, ועל כן פרמטר זה יכול להצביע על ככל שהשיר מלסימתי יותר כך הוא גם שירתי יותר יותר בלחן.

 מידת ההבעתיות הקיימת בשיר מסויים.

במליסמה הארוכה ביותר )ככל שהמליסמות ארוכות יותר, כך הן יותר שירתיות(. כמות הצלילים שיש  .ב

,רוב השירים בקורפוס לא כללו מליסמות ארוכות כמו שניתן למצוא, למשל, במוסיקה המזרחית
237
ועל  

המליסמות ובספירת התווים שיש בהן. מליסמה שכללה שלושה כן המחקר הנוכחי הסתפק בספירת 

הנוכחי למליסמה ארוכה ביותר.תווים נחשבת במחקר 
238
  

 כמות הפעמים שחוזרת המליסמה הארוכה ביותר.  .ג

בשני  לכל שיר נושנית יםהושוו הדירוגמידת אשכנזיות הטקסט ביחס למידת אשכנזיות הטקסט המולחן.  .ד

 פרמטרים אלו.

ידה מידת החזרתיות של הטקסט בלחן. מדידה זו כוללת פרמטר נפרד לחזרות על משפטים שלמים, ומד .ה

שונה הכוללת חזרות רק על שברי משפטים בודדים )ככל שיש חזרתיות רבה יותר, ובפרט על שברי 

 משפטים, כך המוסיקה יצירתית יותר ושירתית יותר(.

 מידת התיאום בין ההטעמות לדגשי הלחן האחרים )משקל הלחן, פסגה בגובה, תו ארוך מהסמוכים לו(. .ו

עברית דקדוקית/בעברית אשכנזית לעומת כמות המילים כמות המילים המלעיליות שיש בטקסט ב .ז

המלעיליות בלחן. ממצאים בתחום זה יכולים להצביע על מלחין הנוטה לקחת טקסטים בעברית אשכנזית 

 ולהמיר אותם לעברית דקדוקית )או להפך, אם כי תופעה זו פחות נפוצה(. 

  .בקורפוס הנחקרמשקלי הטקסט הנפוצים בעברית דקדוקית/עברית אשכנזית  .ח

 בדיקות מודאליות והרמוניות:

 .המודוס הכללי של השיר .א

 כמות שינויי המודוס באמצע השיר: האם היא גדולה יותר בעברית אשכנזית או בעברית דקדוקית? .ב

 האם יש מודאליות שונה בין המנגינה לליווי בשירים בעברית אשכנזית/עברית דקדוקית?  .ג

                                                                                                                                                                                          
 זה ופרמטר, מועטה היתה הסינקופות כמות, שנחקרו המלחינים כל אצל, בפועל. 113-125, עמודים 1971וגם: שמואלי, 

 .הדקדוקי ולא האשכנזי לא, הסגנון את מאפיין אינו
237
 עיון פרקי: פעמים". יהודיות ולא יהודיות ,בארץ מזרחיות עדות המאפיין מוסיקלי פראמטר: המליסמה. "כץ ורות דליה, כהן 

 114-90תשנ"ט, עמודים  , 77 במזרח ישראל במורשת
238
. ריכוזיותה ומידת המליסמה השתנות עקומת את הכולליםכהן וכץ נותנות במחקרן פרמטרים מורכבים למדידת מליסמות,  

 ראה כהן וכץ, "המליסמה: פראמטר מוסיקלי המאפיין עדות מזרחיות בארץ, יהודיות ולא יהודיות".
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 דרך בדיקת התוצאות: 

כל פרמטר מאלו המפורטים לעיל נבדק ביחס לשני הפרמטרים המרכזיים: מידת אשכנזיות הטקסט ומידת אשכנזיות 

הלחן. לדוגמא: בדיקה אחת מתוך כלל הבדיקות היתה האם ככל ששיר הוא אשכנזי יותר או דקדוקי יותר, כך יש בו 

ן וקרצ'בסקי נבדקו במתאם ספירמן, שהיא דרך התוצאות של הקורפוסים של אידלסויותר חזרות רצופות על צלילים. 

.1-ל 0בדיקה הבודקת קורלציה בין שני פרמטרים שיש לשניהם מידת פיזור שווה על פני כל הציר בין 
239
מתאם זה  

בודק את עוצמת הקשר בין שני המשתנים, כאשר לפחות את אחד מהמשתנים )ולעיתים את שניהם( ניתן לסדר על 

= לחן  1י, היה ניתן לסדר על ציר סדור את המשתנה הבוחן את מידת אשכנזיות הלחן )ציר סדור. במחקר הנוכח

= לחן דקדוקי לגמרי, ובתווך לחנים המשבצים יותר או פחות מילים אשכנזיות או דקדוקיות(. מתאם  0אשכנזי לגמרי, 

שאחד המשתנים מוצג : במתאם זה נבחן האם בעת ספירמן מעריך עד כמה טוב ניתן לתאר את הקשר בין משתנים

עקומת ספירמן היא מתאם, כך   בצורה סדורה על הציר, המשתנה השני גם הוא יוכל להסתדר על ציר עקבי וסדור.

שנתונים  משמעות הדבר היא שהתוצאות בה מראות התכנות של קשר נסיבתי, ולא קשר מובהק של סיבה ותוצאה.

ביהם קשר שהאחד גורם במובהק לשני, אלא שיש סבירות שאם הנבדקים בבדיקה זו הם נתונים שלא ניתן להוכיח לג

פרמטר אחד נמצא בלחן מסויים באופן תדיר, יימצא גם הפרמטר השני באותו הלחן. בהסתכלות על הדוגמא שניתנה 

בפסקה זו, ניתן להגיד שנמצא אצל קרצ'בסקי שככל ששיר יהיה דקדוקי יותר, כך יש סבירות שיימצאו בו יותר חזרות 

, 1-ל 0וביתר דיוק: בעת שמסדרים את מידת דקדוקית/אשכנזיות לחני קרצ'בסקי על ציר בין פות על צלילים. רצו

של  0ומצליבים את הנתונים עם כמות החזרות הרצופות על צלילים, ניתן לראות שיש יותר לחנים הקרובים לצד 

אשנזיים סבירות שהתאמה כזו תקרה בלחנים הציר )לצידו הדקדוקי( שיש בהם גם חזרות רצופות על צלילים, ואילו ה

  אין זה אומר שהדקדוקיות היא הסיבה חזרות על צלילים, אלא שהן שתיהן דרות בכפיפה אחת. קלושה יותר. –

יש מעט פרמטרים שנבדקו, שניתן בכל זאת להחשיבם כתלויים באופי שפת המחקר. פרמטרים אלו הם קיומה או 

ביחידות יוני שבשפה מלרעית תהיה נוכחת יותר, וכן כמות הסיומים הנקביים היעדרותה של קדמה בשירים, שהג

מאופי השפה. שאר הפרמטרים שנבחנו יוצרים קשר נסיבתי בלבד לאופי  -בדרך כלל  –, הנובעת גם היא המוסיקליות

מחקר הנסיבתיים בקשרים נמצאו בה להעלות סיבות אפשריות לתוצאות שהדן בתוצאות המחקר, אנס ,6בפרק השפה. 

 זה.

לצד הניתוח הכמותני, נעשה ניתוח איכותני של השירים, המציג בצורה פרטנית את הניתוח הכמותני, ולעיתים מציג גם 

העוזרים  נים, צדדיםשל המלחי םתופעות אחרות, שלא קבלו אפיון סטטיסטי, אך הן מציגות צדדים מסוימים ביצירת

 סטים בסוגי ההטעמות השונים.להלחנת טק ניםלהבין את גישת המלחי

                                                           
239
 הייעוץ הסטטיסטי נעשה ע"י הסטטיסטיקאית נעמי בומרד. 
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וגם הפרמטרים שנותחו  הניתוח הסטטיסטי של שירי קרצ'בסקי ואידלסון נעשה באופן שונה מהניתוח של שירי אנגל,

לחלוטין, זאת בשל ההבדל בשפת הניתוח. נעבור עתה לפירוט דרכי הניתוח של שירי יואל אנגל  לא היו זהים

 והרציונאל שעמד מאחוריהם.

 טטיסטי של שירי יואל אנגלהניתוח הס .1.1

 הרציונאל מאחורי הכנסת השירים ביידיש לקורפוס המחקר 1.1.1

 

שירי אנגל בקורפוס המחקר נחלקים לקבוצה גדולה של שירים ביידיש )חמישים ושלושה שירים(, קבוצה דומה 

בגודלה של שירים בעברית דקדוקית )ארבעים וארבעה שירים(, וקבוצה קטנה מידי לניתוח סטטיסטי של שירים 

בין השירים ביידיש לבין השירים באשכנזית )שבעה שירים(. כיוון שכך, הניתוחים הסטטיסטיים כללו השוואות 

 בעברית דקדוקית של אנגל. 

הרציונאל לבחירת היידיש כשפה המקבילה לעברית האשכנזית במחקר זה, כשסגנון הלחנתם של המלחינים בשתי 

שפות אלו מושווה לסגנון הלחנתם בעברית דקדוקית מקבל תימוכין מהרבה מקורות המראים שהנגנת המילים, 

השפה", דומה בשתי שפות אלו. לשם הדגמה של החפיפה ההדוקה שיש בין שתי לשונות אלה, ניתן "המוסיקה של 

לצטט את בנימין הרשב: "...נוצרה לשון יהודית אירופאית על בסיס הדיאלקטיים היהודים הדרומיים בשילוב עם 

ודית", ורק בעת החדשה יסודות עבריים ולטיניים, שהיהודים הביאו איתם מהדרום. הלשון נקראה "אשכנזית יה

נקראה "יידיש".
240
מדגישים את דמיון המבטא ביידיש למבטא בעברית אשכנזית. לוןמן ואטפרוכ-אגמוןגם  

241
ן שהבל 

 פקינס קובע: "השפעה חשובה ביותר נמצא בתחום ההטעמה. היידיש היא שפה מלעילית, ובפי יהודי אשכנזוסימון ה

היא".היתה העברית במידה רבה לשפה מלעילית גם 
242
 

 50את השילוב הרב שקיים בין שתי שפות אלו האחת בתוך השנייה ניתן לראות היטב גם בקורפוס הנחקר. בקובץ "

קינדער לידער" שהלחין אנגל ביידיש, השיר הראשון הוא השיר "מודה אני", שמילותיו בעברית. כמה שנים לאחר 

ל הספר לעברית, והספר הוצא בהוצאה פרסומו הראשון של קובץ זה, תרגם הסופר שמחה בן ציון את מילות כ

עוד דוגמא לעירוב מחודשת, הן בעברית והן ביידיש. כמובן שבן ציון לא ראה לנכון לתרגם את השיר הראשון בקובץ. 

"קדיש": שיר זה כתוב ביידיש, אך משלב הרבה מאוד  ו של אנגלבין היידיש לעברית האשכנזית אפשר לראות בשיר

וא אותם גם בעברית. למשל: "טאטעניו! כמה אומות בעולם! בבליים, פרסיים, פסוקים שלמים שניתן לקר

 אדומיים...", או "יתגדל ויתקדש שמי רבא. לא אזוז ממקומי! איך וועל זיך פון ָארט ניט רירן!".

                                                           
240
 .252, עמוד משקל וריתמוס בשירה העברית החדשהב, הרש 
241
 .85, עמוד 8, יחידה פרקים בתולדות הלשון העבריתפרוכטמן ואלון, -אגמון 
242
 315תש"ן(, עמוד  –)תשמ"ט  40-41, כרך לשוננו לעםסימון הופקינס, "עברית ויידיש", בתוך  
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במיקום ההטעמה בשפות אלה, ובשל כך  בשל הקשר ההדוק בין העברית האשכנזית ליידיש, ובייחוד בשל הדימיון

מיון ב"מוסיקה" הנוצרת בעת שמיעת שפות אלה, נבחר להחיל את המחקר הנוכחי גם על שיריו של אנגל הכתובים בדי

 ביידיש, ולהשוות את סגנון הלחנתם לסגנון ההלחנה שלו בשיריו הדקדוקיים.

 כי האיות וההגייה ביידישדר .1.1.1

שכתב אנגל ביידיש לשירים שכתב בעברית. לצורך בפרק על יואל אנגל בעבודה זו יש השוואה סגנונית בין השירים 

 הבנת המקצב הפנימי של השירים ביידיש צריך להבין את דרך הגיית המילים בשפה זו.

מצורפת טבלה המראה את האותיות ביידיש ודרכי הגייתן:
243
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
243
(, 1977)ירושלים: הוצאת מאגנס, האוניברסיטה העברית , יידיש לאוניברסיטההטבלה לקוחה מתוך: אוריאל ווינרייך,  

 .23עמוד 
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כמו שניתן לראות, האותיות ביידיש הן אותיות עבריות, ומרבית האותיות נהגות בדרך דומה ביידיש ובעברית. השוני 

, ָא, המבטאת את Aהגדול ביותר הוא באותיות המשמשות לביטוי תנועות, ואלו הן האותיות ַא, המבטאת את התנועה 

ה "קַארעהָאד" )ריקוד מעגל( צריכה להיות מבוטאת: . כך, לדוגמא, המילEע, המבטאת את התנועה  -, וOהתנועה 

Karrehod. 

כרבע מהמילים ביידיש לקוחות מהעברית. מילים אלו נכתבות בעברית ומבוטאות, בדרך כלל, כמילים בעברית 

 אשכנזית )על הגיותיה השונות במקומות שונים(, גם מבחינת מיקום ההטעמה וגם מבחינת הגיית העיצורים.

 ניתוח הסטטיסטי של שירי יואל אנגל. דרך ה1.1.1

 

פרמטרים שונים הגדרת הצריכו  למרות הדימיון בין העברית האשכנזית לבין היידיש, הבדיקות הסטטיסטיות ביידיש

את השירים על ציר שבין  היה בלתי אפשרי להציב , וכן דרך בדיקה שונה:מעט מאלו שהיו בשני הקורפוסים הקודמים

מובחנים בהחלט האחד מהשני: או שהשיר נכתב ביידיש, או שהוא נכתב  חלקי קורפוס, כי מדובר היה בשני 1-ל 0

בעברית דקדוקית. מצד אחד, בדיקות סטטיסטיות של שני מקרים מובחנים כאלה הן קלות יותר לחישוב מאשר בדיקות 

צריך חשיבה מחודשת על חלק מהפרמטרים, כי חלק מהפרמטרים העוסקים של מתאמים. מצד שני, הקורפוס השונה ה

 ביחסי טקסט לחן אינם ניתנים ליישום בקורפוס זה.    

. התנהגות כל הפרמטרים נבדקה הן בשירים ביידיש להלן הפרמטרים שנבדקו מבחינה סטטיסטית בקורפוס שירי אנגל

 :בין שתי קבוצות הקורפוס והן בשירים בעברית דקדוקית, והתנהגות זו הושוותה

 בדיקות מלודיות:

 מהו ממוצע מנעד השירים ביידיש לעומת ממוצע מנעד השירים בעברית דקדוקית?  .א

כמות הקפיצות שיש בשיר לפעמה חזקה ומפעמה חזקה, וכן האם קפיצות אלה הן קטנות )עד טרצה  .ב

 גדולה( או גדולות )מקוורטה ומעלה(, בירידה או בעלייה.

שבשפה מלעילית ירבו הקפיצות בירידה מפעמה חזקה, כיוון שהן תואמות יותר את ההנגנה  ההנחה היתה

 הטבעית של הטקסט. 

 כמות חזרות על צלילים רצופים.  .ג

 בדיקות מלודיות של התנהגות מילים במהלך כל הפרזה:

צרים תנועה עולה, כיצד מתנהגים שני התווים על שתי ההברות האחרונות במילים מלעיליות/מלרעיות: האם הם יו

יורדת או נשארת במקום? והאם יש הבדל באופן ההלחנה של מילים מלעיליות/מלרעיות ביידיש לעומת בעברית 

 דקדוקית? 
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 :יחידות מוסיקליותבדיקות מלודיות של סיומי 

המסתיימות על פעמה חלשה( והזכריות  יחידות מוסיקליותהנקביות )כלומר:  היחידות המוסיקליותכמות סיומי 

 בשירים ביידיש/עברית דקדוקית.

)הזכריות והנקביות( מסתיימות בעליה, בירידה, או בתו נשאר במקום בהשוואה בין  היחידות המוסיקליותהאם 

 השירים ביידיש לשירים בעברית דקדוקית.

ילית, או שמא על ידי שימוש במילה שאינה הנקביות נוצרות על ידי שימוש במילה מלע היחידות המוסיקליותהאם 

בעלות סיום נקבי מליסמתי  יחידות מוסיקליותמלעילית )מלרעית או חד הברתית( שמוסיפים לה מליסמה. האם 

הייתה שייתכן שמלחין שאמון על כתיבה בשפה מלעילית כיידיש   . ההנחהנפוצות יותר ביידיש או בעברית דקדוקית

 שטבעם זכרי לסיומים נקביים גם בכותבו בשפה מלרעית כעברית דקדוקית.יחוש צורך להפוך סיומים 

 לחן: –יחסי טקסט 

 כמות המליסמות שיש בשיר )ככל שהשיר מלסימתי יותר כך הוא גם שירתי יותר(.  .א

כמות הצלילים שיש במליסמה הארוכה ביותר. גם בקורפוס של אנגל, רוב השירים לא כללו מליסמות  .ב

הסתפק בספירת המליסמות ובספירת התווים שיש בהן. מליסמה שכללה שלושה  ארוכות, ולכן המחקר

 תווים נחשבת במחקר הנוכחי למליסמה ארוכה ביותר.

 כמות הפעמים שחוזרת המליסמה הארוכה ביותר.  .ג

 מידת התיאום בין ההטעמות לדגשי הלחן האחרים .)משקל הלחן, פסגה בגובה, תו ארוך מהסמוכים לו(. .ד

כמות המילים בשיר לעומת כמות המילים בלחן: האם חזרות על טקסט אופייניות יותר בשירי אנגל  .ה

 ביידיש או בשיריו בעברית דקדוקית? 

 כמות המילים המלעיליות שיש בטקסט ביידיש/בעברית לעומת כמות המילים המלעיליות בלחן.  .ו

 מהם משקלי הטקסט הנפוצים בעברית/ביידיש בקורפוס הנחקר?  .ז

 ם הלחן מותאם למשקל הטקסט או לא? הא .ח

 

 בדיקות מודאליות והרמוניות:

 מהו המודוס הכללי של השיר? .א

 כמות שינויי המודוס באמצע השיר: האם היא גדולה יותר ביידיש או בעברית דקדוקית? .ב

 האם יש מודאליות שונה בין המנגינה לליווי בשירים ביידיש/עברית דקדוקית?  .ג
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 מאפיינים ריתמיים:

 השונים שיש בשירים ביידיש לעומת בשירים בעברית דקדוקית. הערכים הריתמייםכמות  .א

 המהיר ביותר לאיטי ביותר. הערך הריתמיהיחס בין  .ב

 האם בשיר יש קדמה. ההנחה היתה שככל ששפה מלרעית יותר, כך שיריה יכללו יותר קדמות. .ג

 דרך בדיקת התוצאות:

 בבדיקה סטטיסטית של השוואה בין שתי קבוצות שונות במדגם בלתי תלוי.קורפוס השירים של יואל אנגל נבחן 

המינוח "השוואה בין שתי קבוצות שונות" היא שהשירים חולקו לשתי קבוצות הנבדלות אחת מהשנייה, ללא משמעות 

את אפשרות של זליגת שירים בין קבוצה אחת למשניה: קבוצת שירים ביידיש וקבוצת שירים בעברית דקדוקית. ז

בניגוד לקורפוסים של אידלסון וקרצ'בסקי, שם לא היו שתי קבוצות נפרדות, והשירים כולם הושמו על ציר אחד, בין 

אם  –)שיר שכולו אשכנזי(. משמעות המינוח "מדגם בלתי תלוי" היא שהקשר שיימצא  1-)שיר שכולו דקדוקי( ל 0

בין הפרמטרים השונים הוא קשר היתכנות, ולא קשר של סיבה ותוצאה, כמו קשר ההיתכנות שהיה בבדיקת  –יימצא 

 המשתנים בקורפוסים של אידלסון וקרצ'בסקי.  

לצד הניתוח הכמותני, נעשה ניתוח איכותני של השירים, המציג בצורה פרטנית את הניתוח הכמותני, ולעיתים מציג גם 

בלו אפיון סטטיסטי, אך הן מציגות צדדים מסוימים ביצירתו של המלחין העוזרים להבין את תופעות אחרות, שלא ק

 גישת המלחין להלחנת טקסטים בסוגי ההטעמות השונים.

 שנעשו בניתוח בעבודה זומתודולוגיות החלטות  .1

טית. הנה פירוט הנדון היו כמה סוגיות שבהן נדרש היה לקחת החלטה לצורך סיווג המילים מבחינה סטטיסבקורפוס 

של מקרים שבהם קיים ערפול מסויים בקשר לסיווג מילים בודדות בקורפוס, וכן הכללים שהנחו אותי בבחירת פתרון 

 לערפול זה. 

 מילים הנתונות לפרשנות משקלית / הטעמתית .1.1

פשרות היו בעבודה זו מקומות שבהם נדרשה הכרעה לטובת הטעמת מילים מסויימות במשקל זה או אחר, והיתה א

לרוב, ההתלבטות במילים אלו בין למקם את ההטעמה במילים בודדות בחלק מהשירים בצורה הנתונה לפרשנות. 

שמירה על משקלו הפואטי של השיר, או חריגה ממנו, לבין רצון לתת למילים הטעמה במקום הנשמע טבעי לאוזן, או 

טרים האחרונים יש מידה לא מבוטלת של בשני הפרמ בחירה בדרך הגייה המיטיבה עם הדיקציה של המילים.

בעייתיות: לא בהכרח מה שנשמע טבעי לאוזן בת ימינו היה נשמע טבעי לאוזן של המשוררים לפני כמאה שנה, וכן לא 

בטוח שכל המשוררים התחשבו בדיקציה מיטבית בכותבם את השירים, כיוון שמדובר בתקופה שבה העברית רק 

 ול מהמקרים עדיין השירים נכתבו כנקראים "על הנייר" יותר מאשר כנהגים בקול.החלה להיות מדוברת, ובחלק גד
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סדירות המשקל הפואטי של הטקסט. דוגמאות לכך ניתן לראות בחלק גדול מהמקרים הבחירה היתה לשמור על 

דוגמא נוספת לכך ניתנת בניתוח השיר "גליליה",  .54בעמוד בהסבר על דרך הניתוח של השיר "עתידות" בפרק זה, 

לשם שמירת משקל השיר והטעמתו  צה"מה" ו"נוצְ , בה היתה בחירה לאפס את השווא במילים "עומְ 127בעמוד 

לעשות כן התבססה על כך ששירי משורר השיר,  האשכנזית הכוללת, על אף הדיקציה הבעייתית של המילה. הבחירה

אשר ברש, בתקופה זו היו כולם בהטעמה אשכנזית, וכן שיש דוגמאות מובהקות בשירה העברית מתקופה זו שבה 

נים" את המילה "מחונְ  האיפוס שוואים לטובת המשקל וההטעמה, אך תוך התעלמות מהדיקציה הבעייתית, מקובל )ורא

 יאליק(.  בשירה "תחזקנה" מאת ב

הכרעה פחות חד משמעית היתה בשירים שבהם ניכר שההטעמה מעורבת מלכתחילה. דוגמא לשיר כזה ניתנה כבר 

 והיא מתוך השיר "זמרת החנוכה" מאת קדיש יהודה סילמן:, 65בעמוד בפרק זה, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

, וכך הדבר הדוגמא הזו מבהירה שלעיתים נדרשו בעניין מיקום הטעמות המילים הכרעות שאינן ברורות מאליהן

. ייתכן שחוקר אחר היה מכריע אחרת בסוגיות האלו. להערכתי, כמות ההכרעות השנויות במחלוקת במילה "גדול"

 זו אינה גדולה, ועל כן אינה מטה את תוצאות הנתונים הסטטיסטיים בצורה משמעותית.שנעשו במהלך עבודה 

, הטעמה מעורבת, נוטה לדקדוקיתמשקל פואטי, 

 :דימטר טרוכאי

       _  _ 

 עם *       -מן ה

        _  _ 

 כם *      -קם ח
      _    _ 

 הו      -תי-ת-מ
  _           _ 

 בור הוד       -גי

     _          _ 

 אוד  -דול מ-ג

                 _ 

 המשקל מתחרז עם מתתיהויה הוא          -ה

 

 השורה "גדול מאוד" יכולה להיקרא גם באשכנזית:

)הסטת מקום  איפוס השווא ב"מאוד" , על ידידול מאוד-ג

הטעם במילים על ידי איפוס השוואים הוזכרה בעת ניתוחו של 

הוא בדרך זו . היתרון בפרק זה( 1.4השיר "עתידות", בסעיף 

השוואת שורה זו עם זו שקדמה לה. החיסרון הוא הדיקציה 

הלא ברורה שנוצרת במילים. בניתוח הסטטיסטי נאלצתי 

יה, והנגנת לקבוע העדפה, וההעדפה היתה לטובת הדיקצ

 המילה בדקדוקית. 
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 ניתוח כמילים מלרעיות המילים חד הברתיות שקיבלו בקורפוס ז  .1.1

ישנן מילים שהן חד הברתיות מבחינת הדקדוק, אבל בנות שתי הברות מבחינה פונטית, כלומר, באופן הגייתן בפועל 

כתנועה. הן למשוררים והן למלחינים היתה בחירה בעניין מימוש השווא הנע, כמקובל בד"כ מממשים את השווא הנע 

בהגייה נורמטיבית, לבין איפוסו, כפי שהיה מקובל בדור המשוררים לפני תקופת התחייה.
244
  

ת במקרה שבו השווא נמצא בתחילת מילה חד הברתית, והמלחין בוחר לתת לו מימוש, הופכת המילה מבחינה פונטי

למלרעית: מילה בת שתי הברות שלא ניתן להפריד ביניהן. מילים כאלו, שעל פי האוזן נשמעות כמלרעיות, למרות 

שמבחינה לשונית הן חד הברתיות, נפוצות גם בהגייה אשכנזית. בניתוחי הקורפוס בעבודה זו היו שני סוגי התייחסות 

אל מילה מלרעית, אך ההתייחסות הלשונית אליהן היתה למילים כאלה:  ההתייחסות המוסיקלית למילים אלו היתה כ

: במקומות שבהם נבדקו פרמטרים שעסקו בכימות המילים וסיווגן )למשל הווה אומרכאל מילה חד הברתית. 

למלרעיות לעומת מלעיליות(, הן בתמליל והן במנגינה, סווגו מילים אלו על פי הגדרתן הלשונית, דהיינו כחד 

, במקומות שבהם נבדקו פרמטרים העוסקים בהתנהגותו המלודית והקצבית של הלחן, סווגו הברתיות. לעומת זאת

 מילים אלה כמלרעיות. 

 דוגמאות:

 :(מילים: יחיאל הלפרין, לחן: יואל אנגל) הדוגמא הראשונה מתוך השיר "הכדור"

  

 

מלרעית "כדור", ויוצר בין שתיהן בדוגמא זו מתייחס אנגל למילה החד הברתית "קפוץ" כמו שהוא מתייחס למילה ה

   קורלציה.

 

גם מילה חד הברתית ובראשה תחילית מקבלת בלחן התייחסות כמילה מלרעית. הנה דוגמא מהשיר "ראש השנה 

 לאילנות". מילים: אברהם אברונין, לחן: חנינא קרצ'בסקי:

                                                           
244

Dovid Kats, "The Phonology of Ashkenazic", in L. Glinert (ed.), Hebrew in Ashkenaz, (Oxford, 1993), p.74. 
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 כמילים מלרעיות. מבחינת מאפייניהן המוסיקלייםהמילים המוקפות בעיגול הן מילים חד הברתיות עם תחילית שנותחו 

הנה דוגמא, ביידיש לא קיימת התופעה של מילה עם תחילית, אלא הפרדה לשתי מילים נפרדות: מילית ואחריה מילה. 

 יואל אנגל:והיא שתי ההברות הראשונות מתוך השיר "דער באן" מאת 

 

 

 

 

 

 

)למשל, הצירוף  מבחינה מוסיקלית, הצירוף של מילית + מילה חד הברתית זהה למילה חד הברתית שיש לה תחילית

ֹ זהה מבחינה מוסיקלית למילה "הַ  "דער באן" בדוגמא שלעיל  המוסיקלית . בשני המקרים ההתייחסותף" בעברית(ּת

 הברותיּה בלתי ניתנות להפרדה.תהיה כמו למילה מלרעית ששתי למילים אלה 

 

 : מקרה פרטני של הזזת ההברה המוטעמת לאחורנסוג אחור .1.1

נסוג אחור הוא אמצעי מקראי שבו מתרחשת הסטת הטעם לאחור במילה מלרעית שהיא המילה הלפני אחרונה במשפט 

המסתיים במילה מלעילית או חד הברתית.
245
ת המאה העשרים בראשי דקדוקיתבשירים הראשונים שנכתבו בעברית  

., אלא גם במהלכםבסופי משפטים רק אמצעי זה לאהוחל 
246
השימוש המרובה בנסוג אחור הקל על המשוררים  

המורגלים בכתיבה אשכנזית את המעבר לכתיבה בעברית דקדוקית, הדלה במילים מלעיליות. השימוש המורחב בנסוג 

                                                           
245

 E.J.Revell, "Nesiga and the history of the Mesorah", in Masora. La Transmisión de La Tradición de La Biblia, 
MARTÍN & SEIJAS   (Estella (Navarra), España: Editorial Verbo Divino Avenida de Pamplona, 1983), pp.37-47 

246
, )ירושלים: האקדמיה ללשון העברית, תשס"ג(, עמודים אסופות ומבואות בלשוןישראל ייבין, "המסורה למקרא", בתוך:  

206-208. 
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האשכנזית, שבה היו מורגלים.אחור קירב את הכתיבה בעברית דקדוקית אל עבר ההטעמה 
247
כשהנסוג מסיבה זו,  

משפט, הוא מסווג בעבודה זו כמאפיין אשכנזי. הסיבה לכך היא שגם כשהוא מופיע בשירים  אחור מופיע לא בסוף

 שהם לכאורה דקדוקיים, הרושם שמתקבל הוא שלמשורר יש נטייה ל"שכנז" את השיר, אם כי בדרך "לגיטימית".

בתוך שיר זה  .65, שנותחה בעמוד , למילותיו של קדיש יהודה סילמן"זמרת החנוכה"צוא בשיר דוגמא לכך ניתן למ

 מצויות השורות הבאות:

 

 

 

 

 

 

 

המילה "גיבור" סווגה כאשכנזית ולא כ"נסוג אחור" על פי ההבחנה ש"נסוג אחור" הוא בעל קונוטציה דקדוקית, או 

במקרה זה המילה "גיבור" מופיעה ממש ליתר דיוק קונוטציה מקראית, רק כשהוא מופיע בסוף פסוק או באתנחתא. 

 כן סווגה כאשכנזית.בתחילתו של המשפט, ועל 

 סדר הצגת המלחינים בעבודה .2

פרק אחד המנתח את יצירותיו הקוליות. לפי תוצאות המחקר, וגם מבחינה כרונולוגית,  בעבודה זוכל מלחין מוקדש ל

-חנינא קרצ'בסקי ואברהם צבי אידלסון מהווים חטיבה נפרדת מיואל אנגל. אנגל מציג שלב מגובש יותר ביחסי טקסט

צירתו של אנגל ממוקם לחן בעברית דקדוקית מאשר שלב החיפושים הבוסרי של קרצ'בסקי ואידלסון, ולכן ניתוח י

 בסוף העבודה.

מבחינה כרונולוגית היה צריך למקם את אידלסון לפני קרצ'בסקי, כיוון שהוא הגיע שנה לפני קרצ'בסקי לארץ,
248
וגם  

(. למרות זאת, החלטתי להציג את ניתוח יצירתו של 1925סוף ב( לפני שקרצ'בסקי נפטר )1921 -בעזב את הארץ )

ביצירתו של בשל איכות הממצאים שבקורפוסים של שני מלחינים אלה.  יצירתו של אידלסון,קרצ'בסקי לפני ניתוח 

ואילו ממצאי ניתוח הקורפוס של אידלסון מבולבלים ולא בהירים. קרצ'בסקי יש הבחנות וממצאים ברורים וסדורים, 

לא בהירות ביצירתו של לשפוך אור על התוצאות המבולבלות וההצגת הממצאים לגבי סגנונו של קרצ'בסקי תסייע 

  להביא תחילה את ניתוח יצירתו של קרצ'בסקי. נראה נכוןאידלסון. מסיבה זו היה 

                                                           
247
 .77, עמוד רי בראשיתוהזמר העברשף,  
248
 . ראו פרק הרקע.1908-וקרצ'בסקי הגיע ב 1907אידלסון הגיע לארץ בתחילת  

  
  _           _ 

 בור הוד       -גי

     _          _ 

 אוד  -דול מ-ג
 

 השורה "גדול מאוד" יכולה להיקרא גם באשכנזית:

)הסטת מקום הטעם במילים על ידי איפוס השוואים הוזכרה בעת ניתוחו של  איפוס השווא ב"מאוד" , על ידידול מאוד-ג

הוא השוואת שורה זו עם זו שקדמה לה. החיסרון הוא הדיקציה בדרך זו . היתרון בפרק זה( 1.4השיר "עתידות", בסעיף 

יה, והנגנת המילה הלא ברורה שנוצרת במילים. בניתוח הסטטיסטי נאלצתי לקבוע העדפה, וההעדפה היתה לטובת הדיקצ

 בדקדוקית. 
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 קורות חייו .1

( נולד בעיירה פטרובקה שבבסרביה.1877-1926חנינא קרצ'בסקי )
249
מלמדו הראשון בתלמוד התורה, שכנובסקי,  

הבחין בכישרונו ולימדו זמרה על פי תווים ונגינה בפסנתר. החזן יעקב שמואל מרגובסקי שכנע את הוריו של 

קרצ'בסקי לצרפו למקהלת בית הכנסת בקישינייב, ולשם כך עברה כל המשפחה כולה להתגורר בעיר זו. במקהלה זו 

עבור לבית הכנסת הכוראלי בחרסון, וללמוד את תורת המוסיקה מפי מנצח המקהלה. הוא נחל הצלחות, והוזמן ל

הגיע לוורשה ושם למד במכון מוזיקלי והוסמך כמנצח ומעבד למקהלה ולתזמורת. קרצ'בסקי ידע עברית  22בהיותו בן 

עלה חנינא  1908על בוריה והיה חבר באגודות ציוניות אשר הכינו את חבריהן לעלייה לארץ ישראל. בשנת 

קרצ'בסקי ארצה. בתחילה לימד בבית הספר "עזרה" ביפו, הדריך את חבורת הנגנים "כינור ציון" והופיע איתה 

בקונצרטים בקפה "לורנץ", ובמקביל לימד בבית הספר לבנות "אוטונומיה" ביפו.
250
התפנית הגדולה בחיי יצירתו  

אביב -כמרכז רוחני לכל בני הארץ שפקדו מעת לעת את תלהחלה עם כניסתו לעבודה בגימנסיה. הגימנסיה תפקדה אז 

והשתתפו בחוויות המוזיקליות שרוחו של קרצ'בסקי שרתה על כולן. קרצ'בסקי הקים בגימנסיה שתי תזמורות )כלי 

וים מן הדף לתלמידיו. הוא היה ונשיפה לבנים וכלי פריטה לבנות( ומקהלה מצויינת, והצטיין בהקניית קריאת ת

ארץ שלימד את תלמידיו קריאה מהדף והנהיג שירה רב קולית.הראשון ב
251
 

לצורך לימוד שירים חדשים בכיתות נעזר קרצ'בסקי בקונצרטינה )הדומה לאקורדיון של ימינו(. הקונצרטינה 

.1909-הראשונה הובאה לארץ על ידי המלחין יצחק פירוז'ניקוב, שהגיע לביקור קצר בארץ ב
252
קרצ'בסקי אימץ מיד  

י, על יתרונות הניידות שלו, ונעזר בו בהוראתו בגמנסיה. הוא הכשיר מורים ותלמידים לנגן בו, ובהשפעתו את הכל

לקונצרטינה, ואחר כך לממשיכה האקורדיון, היה תפקיד  במושבות.נפוצה הנגינה בקונצרטינה בכל הארץ, ובעיקר 

 ,זמר וחבורות צבאיות להקות, כמלווה בציבור בשירה ,העם בריקודימרכזי בחיים המוסיקליים ביישוב בארץ ישראל: 

 . לקרצ'בסקי תפקיד מכריע בנוכחות של כלי זה בחיי המוסיקה בארץ מאז ועד היום.הילדים גניבחינוך מוסיקלי בו

קרצ'בסקי הלחין שירים, רובם ככולם לצרכי החינוך המוסיקלי בגמנסיה, אך הוא היה אדם מאוד צנוע ומופנם, ולא 

ת יתר לשיריו. למרות זאת, איכותם ויופיים צימחו לשירים כנפיים ומהר מאוד הם הופצו והושרו בכל התייחס ברצינו

 רחבי הארץ והגיעו אף אל קהילות יהודי הגולה. מחוץ להלחנתו, קרצ'בסקי עיבד למקהלה שירי חג ומועד רבים.

 

 

                                                           
249
קורות חיים מפורטים יחסית של קרצ'בסקי, שבהם נעזרתי, נמצאים בכתבתה של דליה קרפל, "מי מכיר את האיש  

וכן במאמרו של אליהו הכהן, "כמיתר   https://www.haaretz.co.il/misc/1.1150875, 31.10.2006, עיתון הארץשבחבל", 

. קורות חיים נרחבים קיימים גם 22-25, ירושלים: הוצאת יד בן צבי, תשס"ד(, עמודים 174, גיליון כתב העת עתמולניתק", 

    https://www.zemereshet.co.il/artist.asp?id=1, אתר "זמרשת"בדף "חנינא קרצ'בסקי", 
250
 .2, עמוד 25.12.1908", יום שישי, הצביעיתון " 
251
 .22-25הכהן, תשס"ד, עמודים  
252
 .2, עמוד 23.4.1909", יום שישי, הצביעיתון " 
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 על השפעתו של קרצ'בסקי ניתן ללמוד מתוך זכרונות של תלמידיו:

החלוץ למוסיקה בגמנסיה חנינא -תלמידי הגמנסיה יצאו מוניטין בכל הארץ. הביא לכך המורה ...לשירת

הגיע  רס"ט"ל. עוד לפניו הורו מוסיקה בגמנסיה חיים מלמן וקובלסקי, אולם בראשית ת  קרצ'בסקי ז

קרצ'בסקי מרוסיה והביא איתו יכולת מוסיקלית רחבה ועמוקה, מסורת יהודית חזנית, תואר מוכר 

לב יהודי חם עם  –ומאושר של מנצח על תזמורת ומקהלה, כשרון יצירה וניסיון של ביצוע, ועל הכל 

נכונות חלוצית לקשר את גורלו לארץ ולמלא בה שליחות יוצרת. בעזרת כל אלה נהפך קרצ'בסקי 

קבוצי נוער ומקהלות תלמידים,  –לחלוץ השירה בארץ ושטח פעולתו עד ראש פינה ומטולה וכלל 

ורי קיץ למורים וארגון תזמורות, עבוד מנגינות זרות וחיבור יצירות מקוריות. אבל עיקר כוחו, חייו שע

 וכשרונו נתן לגמנסיה.

מיד עם בואו לבש המקצוע בגמנסיה דמות רצינית. בדין וחשבון של הגמנסיה לשנת תרס"ט נמצאת כבר 

רובו של התוכן הוא שירים בקול אחד, תכנית מפורטת של הוראת המוסיקה בכל הכיתות הקיימות.... 

בשניים ובשלושה קולות. רובם שירי מינקובסקי ונובקובסקי, אבל מופיעים גם ברנשטין, מוצארט, 

אדלר, מרגובסקי, אברס, שסטופל, ביניהם גם מנגינות בלי שם מחברן, הווה אומר: קרצ'בסקי... חלק 

... גם תחילת תאוריה.... אולם את כל מרצו מסר מכל שיעור מוקדש גם לתורה: קצבים שונים... קפיצות

לארגון מקהלה מעורבת ושתי תזמורות של תלמידי הגמנסיה.
253
  

 חייו:כך ששם קץ להביאו ל כנראהאך שינויים שחלו בשנות העשרים השפיעו מאוד על קרצ'בסקי, ובסופו של דבר 

ניו של קרצבסקי. הוא לא שבע נחת אולם דווקא באותן שנות התעוררות החלו צלילים קודרים להעיב את פ

מיחס התלמידים הגדולים. בכיתות הנמוכות המשיכו לשיר והוא היה נהנה בשבתו בהן; גם המקהלה 

והתזמורת... הסבו לו ולמוסד ולקהל כולו שעות של קורת רוח כלפנים.... אבל שעות הזמרה בכיתות הגבוהות 

לו עד עומק נפשו גם ההשתמטויות מן המקהלה והתזמורת, הכבידו עליו וגרמו לו ייסורים עמוקים. הכאיבו 

ולא אחת תנה את סבלו בוועדה הפדאגוגית. הרוחות החדשות של הנוער המאורגן, נושאי האידאלים של מרד 

והתפרצות, יצרו שדה לחץ כלפי חוץ והתנגדות לכל שאיפה מופנית כלפי פנים. קרצ'בסקי לא יכול להסתגל 

 לכל אלה.

ולינקין, רבינא, אשר כבשו את תשומת לב הקהל גאנגל,  –הופיעו בארץ מוסיקאים חדשים באותן השנים 

בארץ איש איש בפינתו. הם הביאו איתם דרכים מודרניות יותר, ואולי גם מקוריות יותר, אם בקומפוזיציה, 

הרגיש אם באופרה ואם בביקורת. מהם חדרו גם לבתי הספר, שקרצ'בסקי היה בהם חלוץ המוסיקה, והוא 

 חוסר הערכה אליו ודחיקה הצדה. נוסף צל על צל להחשיך עליו את עולמו.

                                                           
253
, )תל אביב: הגימנסיה 50-היסטורית לסיום שנת יובל ה-הגמנסיה הרצליה :תערוכה פדגוגיתברוך בן יהודה )עורך(,  

 .131-133ים העברית, תשט"ז(, עמוד
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שירת הברבור של קרצ'בסקי הייתה הופעתו עם מקהלת הגמנסיה בפתיחת האוניברסיטה העברית 

בירושלים ביום ז' בניסן תרפ"ה. ההכנות להופעה זאת, מסעה של המקהלה כולה לירושלים, ושירתה 

ון המהודר, עם שקיעת החמה, מול פני ים המלח והרי מואב המאדימים, במעמדם המצויינת באמפיתיאטר

של בלפור, סמואל, אלנבי, הרב קוק, ויצמן, אחד העם, ביאליק ועוד ועוד מגדולי האומה והאנושות 

כל אלה שיוו כבוד רב לגמנסיה, למקהלתה,  –כולה  ולפני ציבור של אלפים במורד הר הצופים 

צ'בסקי. הוא היה מאושר במבצע זה, אבל גם זה לא הספיק להשביח את המיית לבו ולמנצחה חנינא קר

ולהאיר את שמיו. ועל הכל נוספה עוד ערירותו, בדידותו המשפחתית, וחייו עם אימו הזקנה, אשר 

 העיקו עליו ביותר.

הגיע ביום ג' בטבת תרפ"ו בבוקר, בשוב משפחת הגמנסיה ללימודים אחרי שבעת ימי חופש החנוכה, 

הידיעה על מותו הטראגי של קרצ'בסקי באותו לילה בביתו. זו היתה מהלומה אכזרית. בחדר המורים 

ישבו המורים ובכו, ואיש לא קם להכנס לכיתה. הכל נדם ללא החלטה על הפסקת לימודים. ומן 

הגמנסיה פשט האבל על תל אביב כולה.
254
  

 עיתון דואר היום דיווח: 

למידים בחצר הגמנסיה ובדממה הסתדרו כלם למחלקותיהם, מחלקה בשעה שתים התאספו כל הת

מחלקה ודגלה עטוף שחורים, גם בוגרי הגמנסיה הנמצאים בתל אביב נספחו אל שורת התלמידים 

הארוכה. התהלוכה עברה בשקט ברחובות ת"א, בדרך נספחו אליה מאות אנשים ממוקירי המנוח. על יד 

. לפיםבית הקברות הגיע מספר המלווים לא
255
 

 בעיתון דבר נכתב לאחר מותו הספד בעילום שם, על ידי תלמיד שלו. ההספד נחתם במילים הבאות: 

החזרות והקונצרטים של מקהלותיו היו שעות של קורת רוח והתעלות לכל המשתתפים בהן, והנן מקור 

אשר יכול תת,  זכרונות יקרים לכל אלה שעברו דרכן. כל תלמידיו יזכרוהו כאדם אשר נתן להם את כל

. הרבה, ואשר כרגיל, לא זכה לשלומים בחייו –כאדם שהם חייבים לו הרבה 
256

 

 

257
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 .334-335, עמודים 50-היסטורית לסיום שנת יובל ה-הגמנסיה הרצליה :תערוכה פדגוגיתברוך בן יהודה,  
255
 .4, עמוד 21.12.1925", יום שני, דואר היוםעיתון " 
256
 .3, עמוד 21.12.1925", יום שני, דברעיתון " 
257
 ישראל פלדי.", והוא של הצייר צלילי חנינאהעיטור לקוח מתוך הספר " 
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 קורפוס השירים של חנינא קרצ'בסקי .1

חנינא קרצ'בסקי מיעט לפרסם שירים בימי חייו. שירים ספורים יצאו בחוברות למורים ולגננות שערך לוין קיפניס 

בשנות העשרים.
258
ביתו לאחר מותו, או נאספו על ידי תלמידיו שביצעו אותם במסגרת מרבית השירים נמצאו ב 

לימודיהם בגימנסיה הרצליה. לאחר מותו ערך מנהל הגימנסיה הרצליה, ד"ר ברוך בן יהודה, חוברת לזכרו, ובה 

מקובצים כל השירים שכתב ועיבד.
259
שנעשו על  בחוברת חמישים שירים, מתוכם ארבעים פרי עטו והשאר עיבודים 

 . ידו

שלושה שירים הכתובים בטעמה אשכנזית מתחילתם  בוקורפוס השירים שהלחין קרצ'בסקי מגוון מבחינות רבות: יש 

. דקדוקיתעשר שירים הכתובים בעברית מעורבת, ועוד עשרים ושלושה שירים הכתובים בעברית -ועד סופם, ארבעה

. שירים( 19) מולחנים בהטעמה דקדוקיתמחצית משירי קרצ'בסקי הם שירים שהטקסט שלהם דקדוקי והם כמעט 

 המחצית השנייה של השירים מגוונת יותר, וכוללת את כל שאר האפשרויות: שירים אשכנזיים המולחנים באשכנזית

שירים(,  7שירים(, שירים דקדוקיים המולחנים באשכנזית ) 4, שירים אשכנזיים המולחנים בדקדוקית )שירים( 3)

שבהם יש עירוב הטעמות מסוים, חלקם נוטים יותר להלחנה אשכנזית, ואחרים נוטים  שירים הם שירים( 7והשאר )

)כלומר: כאלה שבמקורם  הטקסטים הנבחרים עצמם גם הם מגוונים: טקסטים מהמקורות יותר להלחנה הדקדוקית.

ל גדולי , טקסטים מתורגמים, טקסטים של גדולי המשוררים בזמנו של קרצ'בסקי ושכתובים במשקל טוני טהור(

לצד )ובהם, למשל, טקסטים משירת ימי הביניים, הכתובים במשקל כמותי(, המשוררים העבריים בתקופות השונות 

 -טקסטים של כותבים שאינם מוכרים כלל. חלק מהשירים כתובים בעיבוד מקהלתי, וחלק מהשירים כתובים כשיר עם 

תיבה: שירים מודאליים לצד שירים טונאליים במז'ור ובמינור, לקול יחיד. לצד הגיוון הזה יש גם גיוון גדול בסגנון הכ

בעלי מלודיה מפותחת, לעומת שירים שבהם חלקים כמעט רצ'יטטיביים, שירים בעלי מנעד רחב וגם  -שירים ליריים 

כאלו שבהם המנעד מצומצם יותר, שירים המביאים את הטקסט כפשוטו, לעומת שירים שבהם מילים, שורות או 

 שלמים בטקסט חוזרים, מפתלים אותו, ויוצרים מבנה חדש, השונה ממבנה הטקסט המקורי.משפטים 

 דרך ניתוח קורפוס יצירתו של קרצ'בסקי .1

שתי מטרות עמדו לנגד עיני בבואי לנתח את קורפוס השירים הזה: האחת היא לתת אפיון מוסיקלי לקורפוס, שעד 

מוסיקליים. המטרה השנייה היא להשוות בין סגנון הלחנת  - הסגנוניים ומאפייני מבחינתהיום לא נחקר לעומק 

להצביע הן על הגורמים  –השירים בעלי הטעמה אשכנזית בקורפוס לאלו הכתובים בדקדוקית, ובמידה והסגנון שונה 

האפשריים לשינוי, והן על השלכותיו, על מנת להתחקות אחרי השלבים הראשוניים בהתפתחותו של סגנון מוסיקלי 

ראלי. הנחת המוצא היתה שכמו בסוגות אחרות בתרבות העברית המתחדשת, גם סוגת שירי הזמר בוודאי ארץ יש

                                                           
258
  . (תר"ף-תרע"ט החנוך בהשתתפות התאחדות הגננות,-ועד ירושלים:)גליונות לגננות  ,)עורך( קיפניסלוין  

 .(ירושלים: דפוס היילפרין, תרפ"א) שירים לבית הספר ,קיפניס )עורך(לוין 
 (1923פרנקפורט ע"נ מיין: בית הדפוס "דפוס", ) זמירות ומשחקים לגן הילדים ולבית הספר –מחרזת  ,)עורך( לוין קיפניס

259
 )תל אביב: הוצאת הגמנסיה העברית הרצליה, תרפ"ז( עורך: ברוך בן יהודה ,צלילי חנינאקרצ'בסקי, חנינא  
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קיבלה את עיצובה הבתולי והראשוני ביותר בתקופה זו, ולכן יהיה ניתן לסקור ניצנים של שינוי והתפתחות סגנונית 

אצל המלחינים שיצרו בתקופה זו.
260
   

וכמותית. לצד ניתוח מוסיקולוגי פרטני של כל אחד משירי הקורפוס, נעשה  הניתוח נעשה בשתי צורות: איכותנית

ניתוח כמותי כולל, שהשווה את התנהגותם של פרמטרים שונים ומגוונים בין שירים המולחנים באשכנזית לבין  כאלו 

טיסטי, ואז המחקר שלהלן, אביא את תוצאות הניתוח הסטהמולחנים בהטעמה דקדוקית. בכל סעיף שיפרט את ממצאי 

 אתן ניתוח איכותני לשירים המדגימים את התוצאות הרלוונטיות.

, הניתוח הכמותי השווה בין הפרמטר של מידת אשכנזיות השיר לפרמטרים (62 עמוד ה)רא כמפורט בפרק המתודי

, כאשר לחן דקדוקי מובהק מקבל את הערך 1-ל 0בין  מוסיקליים נוספים. מידת האשכנזיות של השיר נקבעה על הציר

, וכן יש ערכי ביניים, שערכיהם מחושבים באופן מתמטי, ללחנים שבהם יש 1את הערך , ולחן אשכנזי מובהק מקבל 0

סטטיסטית ע"י מתאם ספירמן,  הנבדקההשוואה בין מידת אשכנזיות השיר לבין הפרמטרים הנוספים  עירוב הטעמות.

מתאם המצליב נתונים משני סוגי פרמטרים, אשר בכל אחד מהם יש רצף של משתנים.
261
בהצלבת הנתונים ובדיקת  

נמצאו ארבע עשרה תוצאות שבהן יש מתאם גבוה בין מיקום ההטעמה בשיר בקורפוס של חנינא קרצ'בסקי מובהקותם 

לפרמטרים שתוארו לעיל. רמת המתאם נקבעת בהתאם לגודל הקורפוס. רמת מתאם עם תוצאות סטטיסטיות טובות 

שככל שלחן  היאמתאם כזה משמעות . 0.3 -הגבוה מ הציוןבעלת ם מתא רמת היאבגודל קורפוס של ארבעים פריטים 

הוא יותר דקדוקי כך כמות הערכים שנמדדה בתחום מסוים תהיה קטנה יותר. יכול להיות גם מתאם שלילי, עם ציון 

הוא יותר דקדוקי כך כמות הערכים שנמדדה באותו  שלחןשככל  היא מתאם שלילי כזה שמשמעות. -0.3 -הנמוך מ

ום גבוהה יותר. אציג עתה את התוצאות לפי מידת מובהקותם, ולאחר מכן אציג ניתוח איכותני התומך בתוצאות התח

דרך הצגת  לחן של קרצ'בסקי.-אלה, בסעיפים המנתחים את שפתו המלודית, הריתמית, המודאלית ואת יחסי הטקסט

היא שבפרמטר הנבדק יש בעיקר  ובימתאם חימשמעותו של הנתונים לאורך פרק זה נובעת מאופיו של המתאם: 

יש בפרמטר שירים אשכנזיים ולכן יוצגו קודם דוגמאות משירים אשכנזיים המדגימים את התוצאות. במתאם שלילי, 

יוצגו קודם דוגמאות משירים דקדוקיים המדגימים י לבתוצאות בעלות מתאם שלידקדוקיים, ולכן הנבדק בעיקר שירים 

 את התוצאות. 

הנתונים מוצגים על פי כאמור, ת המובהקות ביותר מהניתוח הסטטיסטי של הקורפוס של קרצ'בסקי. להלן התוצאו

מלודיים, ריתמיים, יחסי  בשלב הניתוח האיכותני אציג את הנתונים תוך כדי קיבוצם על פי נושאים:, ומידת מובהקותם

 לחן, וההיבט הסולמי.-טקסט

ברצף )מתאם  ומעלה יש יותר סיכוי שיחזרו שלושה צלילים זהים ככל שהלחן יותר דקדוקי כך )רכיב מלודי(: 1

   (-0.766של  

                                                           
260
על שינויים בסגנון ההלחנה הנובעים ממקום הטעם לבין שינויים בסגנון ההלחנה  69ראה דיון בפרק המתודולוגיה, בעמוד  

 שמקורם אחר.
261
 הייעוץ הסטטיסטי נעשה ע"י הסטטיסטיקאית נעמי בומרד. 
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 (.0.656ככל שהלחן יותר אשכנזי כך יש בו כמות ערכים ריתמיים יותר גדולה )מתאם של   )רכיב ריתמי(: 2

לחנים אשכנזיים בד"כ מותאמים לטקסטים אשכנזיים ולחנים דקדוקיים לטקסטים  לחן(: –)יחסי טקסט  3

 (.0.625 דקדוקיים )מתאם של

ככל שהלחן יותר אשכנזי כך בהלחנתו יש יותר חזרות, הן על משפטים שלמים והן על  )יחסי טקסט לחן(: 4

)בסעיף זה נמדדו כל סוגי החזרות ביחד, ללא הבחנה אם זו חזרה על מילה בודדת או על שברי משפטים 

 0.568))מתאם של  משפט שלם(

ככל שהלחן יותר אשכנזי כך בהלחנתו יש יותר חזרות על שברי משפטים )מתאם של  לחן(: –)יחסי טקסט  5

(0.523 

על פעמה מודגשת  הממוקמות הברות לא מוטעמותיש פחות ככל שהלחן יותר דקדוקי  לחן(: –)יחסי טקסט  6

  (.0.521)מתאם של   מטרית

 (.0.496)מתאם של  ככל שהלחן יותר דקדוקי הוא גם יותר מלרעי  )יחסי טקסט לחן(: 7

שלו יסתיימו בסיום נקבי )מתאם  שיחידותיו המוסיקליותיותר אשכנזי, יש סיכוי  לחןככל שה )רכיב מלודי(:  8

 (.0.494של 

  (.-0.457יתחיל בקדמה )מתאם של  יותר דקדוקי כך יש יותר סיכוי ש לחןככל שה )רכיב ריתמי(: 9

עם פעמה מודגשת  מתמזגותהברות מוטעמות לא  אשכנזי כך יותרככל שהלחן יותר  לחן(: –)יחסי טקסט  10

 (.0.437)מתאם של  מטרית 

 (.0.424)מתאם של   ככל שהלחן יותר אשכנזי, יהיו יותר צלילים במליסמה הארוכה ביותר )רכיב מלודי(: 11

מו בתנועה הנשארת ישבו יסתי שהיחידות המוסיקליותככל שהלחן יותר אשכנזי כך יש סיכוי )רכיב מלודי(:   12

 (.0.413במקום )מתאם של 

ככל שהלחן דקדוקי יותר, כך רבים יותר הסיכויים שיהיו סממנים מודאליים הקשורים  )רכיב סולמי(: 13

    (.-0.404טונאלי בטון מוביל )מתאם של  -לשימוש שאינו קלאסי

דגשים בפרמטרים מוסיקליים  מקבלותהברות לא מוטעמות ככל שהלחן יותר אשכנזי,  לחן(: –)יחסי טקסט  14

 (.0.395)מתאם של אחרים 

ניתן לראות שהממצאים המובהקים מקיפים את כל תחומי הניתוח, וכוללים פרמטרים מלודיים, ריתמיים, מודאליים 

דוגמאות המנתחות את השירים ומדגימות את הממצאים. וכן פירוט הממצאים הסטטיסטיים, הנה לחן. -ויחסי טקסט
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יובאו שתי מסגרות: באחת יוצג משקלו  ,את הממצאים שהתקבלוע"י שירים ספציפיים כל ניתוח איכותני המדגים לפני 

 הפואטי של השיר, ובשנייה תוצג דרך הלחנת המשקל הפואטי.

 

 ניתוח המרכיב המלודי .2

נזית לדקדוקית תוצאות המחקר בתחום המלודי משמעותיות, והן אלו שמגדירות את השוני העיקרי בין כתיבתו האשכ

 של קרצ'בסקי, ולכן ניתוחן הוא הראשון שמופיע בפרק זה.

 חזרות רצופות על צלילים  .2.1

בניתוח המרכיב המלודי התקבלו כמה תוצאות עם מתאם סטטיסטי גבוה. התוצאה עם המתאם החזק ביותר היא בעניין 

חזרות רצופות מרובות על צלילים, היוצרות תחושה רצ'יטטיבית ללחן.
262
חזרות כאלה, של שלושה צלילים רצופים  

ומעלה, אופייניות לשירי קרצ'בסקי בעברית דקדוקית, אך לא לשיריו האשכנזיים. הנה שלוש דוגמאות לשירים כאלה, 

הן הטקסט והן הלחן כתובים בדקדוקית. הצלילים המוקפים בעיגול הם צלילים החוזרים על עצמם שלוש  בהםש

 פעמים ומעלה:

 :(1990 – 1894) למילותיו של לוין קיפניס רימון זהב,

 

 

 

                                                           
262
ן שחר, שמצא שתדירותם הולכת ופוחתת חזרות רצופות על צלילים התקבלו כנתון מובהק בתקופה זו גם אצל נת 

בעשורים שלאחר מכן. במחקר הנוכחי נמצאה חזרתיות זו בצורה מובהקת רק אצל קרצ'בסקי, אך לא אצל אידלסון ואנגל. 
 .232, היבטים סוציומוסיקליים ומוסיקליים", עמוד 1920-1950ישראלי בשנים -לעיון: שחר, "השיר הארץ
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טטרמטר בעל הברה עודפת לסירוגין  ,משקל פואטי

 טרימטר ימבי:)היפרקטלקסיס( ו

 

 

 

           _     _ _             _ 

 ֶרת   -מֶ -ָהב ַעל רֹאש צַ -מֹון זָ -רִ 

    _         _      _    

                ,ֵליל הּוא נָם-ָמם וָ -יֹו

       _      _         _      _ 

 ֶמש  -ּׁשֶ -נֵי הַ -תֹו ַקרְ -ְשקֹות אֹו-נֹו

   _     _       _          

                .נּו ָקם-נֶ -הּוא ֵאי-וְ 

      _       _       _         _ 

 ַעל   -מַ -ֶרת ָשם מִ -מֶ -ַעל רֹאש צַ 

    _      _      _     

                     .ָפז-מֹון הַ -ַשן רִ -יִי

       _      _        _     _  

 ַח      -רֵ -נֵי יָ -תֹו ַקרְ -ְטפֹות אֹו-לֹו

   _    _        _         

             .נּו זָז-נֶ -הּוא ֵאי-וְ 

  _    _       _      _ 

 "ויבוא": נסוג אחור.            :חַ -פּו-יָ -ַח וְ -בֹוא רּו-יָ -וְ 

    _      _         _    

              ?ֵקץ-נָה ְבִלי סֹוף וָ -שֵ 

    _      _     _          _  

 יִם       -נַ -ַקח ֵעי-ָהב פָ -מֹון זָ -רִ 

    _     _      _         

                .ֵעץ-ַעל הָ -ַפץ מֵ -קָ 

 

 

קרצ'בסקי  :דרך הלחנת המשקל הפואטי

דחס כל תחילת וסוף שורה, על מנת להתאימן 

למשקל המרובע. אין שינוי במיקום 

 ההטעמות, למעט מקרה אחד, שיצוין להלן:

 

               =_                        =   _●   

 רת-מ-ראש צהב על -מון ז|-ר

●             =_                     =   _ 

 ליל הוא נם * *-מם ו|-יו

                     =_                   =  _●   

 מש -ש-ני ה-תו קר-שקות או|-נו

●              =_                =  _ 

 נו קם * *-נ-הוא אי|-ו

                  =_                     =  _●  

 על-מ-רת שם מ-מ-ראש צ|על 

●             =_               =    _ 

 פז * *-מון ה-שן ר|-יי

                    =_                 = _●   

 ח-ר-ני י-תו קר-טפות או|-לו

●      =          _           =    _ 

 נו זז * *-נ-הוא אי|-ו

   ●   ●        =_           =  _●   

 "ויבוא": מלרעיח    -פו-י-בוא רוח ו|-י-ו

●                   =_               =    _ 

 קץ * *-נה בלי סוף ו|-שי

              =_                    = _●   

 יים-נ-קח עי-הב פ-מון ז|-ר

●             =_           =        _ 

 עץ * *-העל -פץ מ|-ק
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לבין ההלחנה הדקדוקית אצל קרצ'בסקי מובהק, כדאי לשים לב שישנו מקום שבו  כיוון שהקשר בין חזרתיות הצלילים

לחנו של השיר. הנה המילים ומשקלן קרצ'בסקי שינה את משקל השיר הקבוע על מנת להוסיף "דקדוקיות יתר" ל

 הפואטי במקום זה:

  _    _       _     _ 

 במילה "ויבוא" יש נסוג אחור.  -^- ^-^ -^ -            :חַ -פּו-יָ -ַח וְ -בֹוא רּו-יָ -וְ 

    _       _        _    

 ^ -^ -^ -             ?ֵקץ-נָה ְבִלי סֹוף וָ -שֵ 

 

בעברית של תחילת המאה העשרים, המתמודדת עם ראשית צעדיה בהטעמה הדקדוקית באופן מעשי, ולא רק תאורטי, 

.היתה הנסיגה לאחור אמצעי נפוץ מאוד
263
נפוץ יותר מאשר בתקופות קודמות, כיוון שהיה זה אז  נסוג אחור היה 

אמצעי תקני להסטת הטעם לאחור, בצורה שנשמעה אשכנזית, על אף דקדוקיותה. בתקופת המקרא הנסוג אחור קיים 

באנתחתא ובסוף פסוק, ולא בתחילת משפטים.
264
. (9בתחילת שורה )שורה  אחור בדוגמא זו אפשר לראות את הנסוג 

,חלוץ בתחום הכתיבה הדקדוקיתהיה ש ,קיפניס
265
.השתמש במאפיין הזה, שהיה נפוץ בתקופה זו 

266
 

, וכך קרצ'בסקי, לעומת זאת, החליט להעלים את ה"נסוג אחור", על ידי החזרת המילה "ויבוא" להטעמתה המלרעית

הסדיר את הטקסט בצורה הבאה  הוא. הפך את הטקסט לדקדוקי אפילו יותר ממה שהיה במקור, על ידי סרבול ריתמי

 במקום זה:

           =           _   =  _ 

 במילה "ויבוא" יש נסוג אחור.              :חַ -פּו-יָ -ַח וְ -| בֹוא * רּו-יָ -וְ 

      =              _   = 

 ֵקץ**             -| נָה ְבִלי סֹוף וָ -שֵ 

 

 

יוצר במקום זה חזרה על אותו הצליל שלוש פעמים, שלא היתה נוצרת אם שינוי ה"נסוג אחור" והפיכתו למלרעי 

המקום בצורה המתבקשת  שכתוב. להלן , כפי שמתבקש ממשקל השירבלחן ה"נסוג אחור"משמר את בסקי היה 'קרצ

 :על פי משקלו הפואטי של השיר

 

 

כתיבה בהטעמה מאוד דקדוקית התבוננות ביחסים במקום זה בין משקל השיר למשקל הלחן ממחישה את הקשר בין 

אצל קרצ'בסקי, לבין חזרה מרובה על אותו הצליל ברציפות. בשיר זה ראינו חזרה על צלילים הקשורה ישירות 

להסטת המילים לדקדוקית. נראה עכשיו שני שירים שבהם הקשר בין החזרה על הצלילים לדקדוקיות לא נובע ישירות 

שאין לו קשר למיקום  בין כתיבה אשכנזית לדקדוקית הבדל סגנוניא מממגבלות טכניות של מיקום ההטעמה, אל

.הטעם
267
  

                                                           
263
 .77 המתודולוגיה, בעמוד להרחבה בנושא, ראו פרק 
264
  Revell, "Nesiga and the history of the Mesorah", pp.37-47 , וגם: 206-208ייבין, "המסורה למקרא", עמודים  
265
, גיליון ראשון, )תל אביב: מרכז לוין קיפניס, עיונים בספרות ילדיםגרשון ברגסון, "מקומו של לוין קיפניס בספרות הילדים",  

 מכללת לוינסקי לחינוך, תשמ"ב(.
266
 .76-78, עמודים הזמר העברי בראשיתורשף,  
267
 ייסקרו וינותחו הגורמים לכל השינויים בין סגנון הלחנתו האשכנזית לדקדוקית של קרצ'בסקי.  8 בסעיף 
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טטרמטר  משקל פואטי,

 ימבי:-טרוכאי

      __               __  

 לת-מל ד-לף בית* גי-א

      __                   __  

 לת-ס-זן מפ-שור גר-מלי 

        __                 __  

 ח-ד-טיש מק-עה פ-צו-מק

          __             __  

 ח-מ-ני ש-תי א-לאכ-במ

      __                  __  

 תי-מה מלאכ-ני ו-מה א

     _             __           _ 

 תה-גר א-מן נ-מן או-או

  _              __         _ 

 ך *-שי-ע-לה מ-א-ו

     _              _  _              _ 

 לים-עשות כ-עץ ל-זור ה-לג

               =     _       =  _ 

 ך *-די-פה י-דעות י-יו

 

 : דרך הלחנת המשקל הפואטי

ו תואם לחלוטין את משקל

 הטקסט. הפואטי של

(.1869-1957) אברוניןאברהם המילים נדפסו לראשונה בספר "שירים לילדים" ל. השיר "אלף בית"
268
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

חזרה על הרבה מאוד צלילים ברצף, בשיר "אלף בית" למילותיו של אברהם אברונין, ניתן לראות את אותה התופעה: 

הן בשירת היחיד והן בשירת הרבים. מאפיין נוסף, שנדון בו בהמשך הוא הריתמוס החוזר והקבוע לאורך כמעט כל 

, 10 - 9 תיבות רה הקצבית והמלודית המרובה, הןהשיר. שתי התיבות היחידות החורגות מהמונוטוניות הנובעת מהחז

שבהן נשאלת שאלה, ונראה שקרצ'בסקי, שהיה מורה ופדגוג, רצה לייחדן משאר השיר, לצורך הבלטת השאלה 

 :)"מה אני ומה מלאכתי?"( הנשאלת

  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
268
 (.1918, )צפת: דפוס הגליל, שירים לילדיםאברהם אברונין,  

6 

11 

16 

6 

11 

16 
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 טטרמטר ,משקל פואטי

בעל הברה עודפת  ימבי

בסוף כל שורה 

 )היפרקטלקסיס(:

      _          _       _    _         

 תה-בי-דים ה-ל-תה י-בי-ה

      _              _     _  _          

 בש הוא-לו לו-עי-לד מ-כל י

      _              _     _ _      

 בש הוא -עו חו-ב-לד כו-כל י

      _         _       _    _           

 תה -בי-דים ה-ל-תה י-בי-ה

בשל  :דרך הלחנת המשקל הפואטי

ההברה העודפת בטקסט, קרצ'בסקי מרווח 

את התיבות, ומגוון את הערכים הריתמיים 

מהירים  ריתמיים ערכים בתוכן, עם

)שמיניות(, וגם איטיים )בייחוד בקריאה: 

ריווח התיבות תורם לפתרון  "הביתה"(.

בעיית ההברה העודפת בכל שורה )בניגוד, 

למשל, לצימרמן שנוצר ב"רימון זהב" וגם 

 בשירים אחרים שיוצגו בהמשך(.

●             =_●    ●  ●     ●    =       _●  

 |*תה*-בי|-דים ה-ל-תה י-בי-ה

●             =_●      ● ●     ●     =       _●  

 |*תה*-בי|-דים ה-ל-תה י-בי-ה

●             =_●       ● ●    ●     =         _●  

 |בש* הוא*|-לו לו-עי-לד מ-כל י

●               =_●   ● ●    ●     =         _●  

 |בש* הוא*|-עו חו-ב-לד כו-כל י

●         = _   ●   ●          = _       

  |*תה*-בי|-*תה* ה-בי-ה

      = _    ●    ●          = _  ●   

 |*תה*-בי|-דים* ה-ל-י

 

 השיר "הביתה" למילותיו של לוין קיפניס:

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

החזרתיות על גובה הצליל לא מלווה בריתמוס זהה, אלא במקצבים מעט  "הביתה"בניגוד לדוגמאות הקודמות, בשיר 

 מגוונים יותר:

 

 

 

 

 

 

שלושת השירים האלה, נוכל להביא דוגמאות לשירים המולחנים בהטעמה אשכנזית, ולהם פיזור צלילים מגוון לעומת 

"שיר ערש" )"שכב הרדם", הדוגמא מובאת מיד בעמוד הבא, גם יותר מבחינה מלודית. דוגמאות לכך ניתן למצוא ב

  ., כולל התווים והמילים של השיר(164ד "עתידות" )מנותח בהקשר אחר בעמו , וכן בשירבהקשר נוסף(
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 דרך הלחנת המשקל הפואטי:

, משקל הפואטי, דומה לתאשכנזיב

עקב חזרות על שתי  ואך חורג ממנ

מילים, "אדבר" ו"היתה". בפעם 

השנייה של "אדבר" ההברה 

המוטעמת בה היא דווקא ההברה 

הראשונה במילה )מתוך שלוש(. 

יש חזרה על המילה  7בתיבה 

"היתה". בחזרתה הראשונה הטעם 

שלה מעורפל: היא מוטעמת 

מלרעית מבחינה משקלית, אך 

מקבלת מליסמה ופסגה בגובה 

ראשונה. בהופעתה בהברה ה

השנייה המילה "היתה" היא ללא 

 ספק בהטעמה אשכנזית.

    _       _       _         _ 

 קיר|-דם| בן לי י-ר-שכב ה

    _        _       _   ●    ●     _  

 בר שיר*|-ד-בר| א-ד-שמע א

_          _  ●     ●     _          _  

 קים|-ח-מר-* דם| ב-מי ק-בי

_  ●  ●          _   ●    ●           _         

 יתה| עיר***|-יתה ה-יה ה -ה
 

 מליסמות .2.1

עוד פרמטר מלודי שבו התקבל שוני מובהק בין הלחנתו האשכנזית לדקדוקית של קרצ'בסקי הוא כמות התווים 

חנתו הדקדוקית של קרצ'בסקי אינן מאופיינות במליסמה הארוכה ביותר בשיר. כעיקרון, הן הלחנתו האשכנזית והן הל

במליסמתיות: הוא לא נוטה לכתוב מליסמות רבות, והמליסמות שהוא כותב הן קצרות. למרות זאת, יש שוני באורך 

מהמליסמה הארוכה ביותר  כוללת לרוב יותר צליליםהמליסמות בין כתיבה אשכנזית, שבה המליסמה הארוכה בשיר 

(. כדאי לציין שפרמטר זה לא נובע ישירות ממגבלות הלחנה בהטעמה מסוימת, 0.42אם של בשירים דקדוקיים )מת

אלא פשוט מסגנון הלחנה שונה בין עברית אשכנזית לדקדוקית.
269
 

, הכתוב בהטעמה (1874-1942) נבחן כדוגמא את "שיר ערש" )"שכב הרדם"(, למילותיו של אהרון ליבושיצקי

  אשכנזית:
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 ייסקרו וינותחו הגורמים לכל השינויים בין סגנון הלחנתו האשכנזית לדקדוקית של קרצ'בסקי.  8 בסעיף 

 

אשכנזית,  משקל פואטי,

 טטרמטר טרוכאי:

   _        _          _     _   

 קיר-דם בן לי י-ר-שכב ה

   _        _           _      _   

 בר שיר * * *-ד-שמע א

_         _         _      _   

 קים-ח-מר-דם ב-מי ק-בי

_        _           _      _   

 יתה עיר * * *-יה ה-ה



 פרק שלישי: חנינא קרצ'בסקי

92 

 

ין ֲענָנִים ָבא ב  ש נ ח  מ   ש 

ד ר תֹוְך ָכל ב  ט עֹוב  ט   ר 

ִאיָלנִים ִרים מ   ָעִלים נֹוש 

ד ל ָכל צ  ז ִרים א  פ   ּוִמת 

 השיר כולל לא מעט מליסמות, כשהארוכה ביניהן ממוקמת בתיבה השביעית, והיא בת ארבעה צלילים. 

  

 

 

 

 

 

 

 תינתן סקירה נוספת על שיר זה, בנושא החזרתיות של המילים בו. 148 בעמוד

נחבא" הוא שיר נוסף שמילותיו אשכנזיות וגם הולחן באשכנזית, וכולל מספר מליסמות גדול, מהן ארוכות "שמש 

. (, נדפסו לראשונה בתרע"ג, בשיר בשם "תמונת סתיו"1870-1943ביחס לקרצ'בסקי. המילים, מאת פסח קפלן )

.קפלן תרגם שיר זה ממקור רוסי, שבמקור היה ללחן אחר וטרם אותר
270
ניתוח המשקל הפואטי מובא כאן בשינויים  

  קלים המופיעים בגרסתו של קרצ'בסקי:

 

 

                                                           
270
, )ורשה: ילדים ושירי ישראל שירי תוספת עם הכללית השירה ממבחר לזמרה מופת שירי:  הזמירות ספרפסח קפלן,  

 אחיספר,  תרע"ג(. הוצאת

4 

7 

  .אשכנזית, טטרמטר טרוכאי משקל פואטי,

         _       _      __  

   -איפוס החטף   נים|-ענ-הבא | בין -מש נח-ש

  , בשל הוספת ה' הידיעהפתח ב"עננים"                   

        _      _    _    _  

 שינוי המילים של   בר | אל כל בד*|-טט עו-ר

 קרצ'בסקי אינו משפיע על המשקל                      

       _       _         __  

 שינוי המילה      נות|-ל-אי-שרים| מ-לים נו-ע

 "אילנים" ל"אילנות" אינו משפיע על המשקל          

        _      _   _      _  

 רים| אל כל צד*|    -פז-מת-ו
 

אשכנזית, למעט מילה דרך הלחנת המשקל הפואטי: 

.  ייתכן שהפריד את 5-7", בתיבות ניםאחת, "הענ

ההברות בה משיקולי נוחות שירה ודיקציה, והחליט לתת 

 לאות ע' במילה עננים צליל משלה.

              =●  ●                         =●   ●                       =    _= 

 |נים| -נ-|ע-בא| בין ה-ח-מש |נ  -בא| ש-ח-מש |נ  -ש

            = _                     =_                  =       _= 

 בר| אל*|* כל| בד*|-טט| עו-בר| ר-טט| עו-ר

             =_                          =_                      =●         ●               ●      ●     = 

 זרים אל כל| צד*|-|פ  -מת-נות| ו-|ל-אי-שרים| מ-לים| נו-ע

             =_                          =_                      =●         ●               ●      ●     = 

 זרים אל כל| צד*|-|פ  -מת-נות| ו-|ל-אי-שרים| מ-לים| נו-ע

 

 מליסמה. עיגול כחול:

 : המליסמה הארוכה ביותר.עיגול אדום

4 

7 
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בתווים המצורפים
271
הן בנות שני צלילים )מסומנות המליסמות מליסמות רבות. שתיים מ השיר כוללניתן לראות ש 

)מסומנות באדום(, שהן מליסמות ארוכות יחסית לסגנונו של בכחול(, אך שש הן מליסמות בנות שלושה צלילים 

קרצ'בסקי, ורווחות יותר בכתיבתו האשכנזית, בוודאי בצורה מרובה כזו במהלך שיר בודד. המליסמות מגוונות 

מבחינת המקצבים שלהן, שהם לפעמים איטיים ולפעמים מהירים, לעיתים שווים באורכם ולעיתים שונים באורכם. 

(. בתיבות אלה פיזור הטקסט היה יכול להתחלק 25, 23, 18, 16ארבע המליסמות האחרונות )תיבות נשים לב ל

 אחרת במהלך התיבה, כך שכל הברה היתה מתפרשת על שני צלילים בצורה כזו:

 

קרצ'בסקי, אך  בחר בהפיזור ההברות על פני התיבה ש זו של פיזור הברות היא יותר סימטרית מדרךאפשרית כצורה 

לא רק את השירתיות וההבעתיות,  בחירתו של קרצ'בסקי מדגישה ולי דווקא מסיבה זו היא פחות שירתית והבעתית.א

 את אשכנזיות המילים בצורה יותר ברורה. אלא גם

                                                           
271
בתווים אלו יש, להערכתי, שגיאה: השמטת התיבה השמינית בכל פרזה. בתיבה זו אמור תמיד להיות צליל ארוך הנמשך  

מהתיבה הקודמת. השמטת תיבה זו גורמת לחוסר סימטריות של הפרזה. תווים אלו, כמו כל התווים בפרק זה, לקוחים 
" במלאת שנה למות קרצ'בסקי. כפי הנראה, קרצ'בסקי לימד מהחוברת "צלילי חנינא" שהוציאה הגימנסיה העברית "הרצליה

שיר זה ללא נתינת תווים לתלמידים, ולאחר מותו תווה השיר על ידי התלמידים מזכרון, והטעות נובעת ממיומנות מוסיקלית 
 לא בשלה. 

9 

17 

25 

 מליסמה. עיגול כחול:

 : המליסמה הארוכה ביותר.עיגול אדום

25 

17 

9 
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 גם בהלחנה המעורבת של קרצ'בסקי ישבהלחנתו האשכנזית לא ניתן למצוא אצל קרצ'בסקי שירים ללא מליסמות. 

"הציפור", שהוא ללא מליסמות כלל, ובכל שאר השירים יש מליסמות. לעומת  ם מלבד אחד,מליסמות בכל השירי

בהלחנתו הדקדוקית ניתן למצוא שישה שירים שבהם אין אף מליסמה, ועוד שירים לא מעטים שבהן יש רק  זאת,

 .. הנה דוגמא לשני שירים כאלה, ללא מליסמותבלבד צליליםשני מליסמה אחת או שתיים, בנות 

.(1921בשנת תרפ"א ) נדפסהשיר הראשון הוא "נרות דולקים", למילים של לוין קיפניס. הלחן 
272
הסדרתו פשוטה  

  .למדי, בטטרמטר ימבי. אביא כאן את הסדרת הבית הראשון. הבתים הנוספים מוסדרים בצורה זהה לחלוטין
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 לוין קיפניס )עורך(, שירים לבית הספר, )ירושלים, תרפ"א(. 

דקדוקית,  משקל פואטי,

 טטרמטר ימבי:

     _              _          _       _ 

 קים-רות ד-לקים נ-רות דו-נ

       _         _            _      _ 

 רחוב * *-לון ב-על כל ח

       _               _             _      _ 

 כים-רים ז-רקים או-רים בו-או

        _           _           _       _ 

 רב  *  *-תכול ל-מי ה-בש

 

דקדוקי,  הלחנת המשקל הפואטי:דרך 

משמר את משקל הטקסט ומועבר למשקל 

מוסיקלי משולש, ע"י הארכת כל הפעמות 

המוטעמות. באחד הסעיפים הבאים נראה 

שמיזוג בין הטעמות המילים, משקל הלחן 

ודגשי הלחן הנוספים נפוץ בשירים 

 הדקדוקיים:

                         =_               =          _ 

 |קים*-|רות* ד-|לקים* נ-|רות* דו-נ

                      =_                 =       _ 

 |רחוב**|**-|לון* ב-על| כל* ח

                             =_                 =         _ 

 |כים*-|רים* ז-|רקים* או-|רים* בו-או

                         =_               =        _ 

 |רוב**|**-|תכול* ל-|מי* ה-בש
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דקדוקית,  משקל פואטי,

 טטרמטר ימבי:

         _            _          _       _ 

 לוך-תן ימ-רי אי-עוד מר תש

     _          _           _       _ 

 כות * *-תיו סו-בו-בי-ס

     _            _            _    _ 

 רו -ריק מט-וון י-מר חש-ו

       _      _               _       _ 

 קות * *-קות סדו-ל-על ח

      _          _             _  _ 

 חג-קץ ל-ריז ה-כמו יכ-ו

    _         _            _  _ 

 עת * *-דה ה-בו-ע-ל

      _           _             _    _ 

 חטו-רו מי אל מ-מי אל ספ

       _           _           _  _ 

 את * *-דר ו-מי אל מע

בשיר זה אין מליסמות כלל. ניתן לראות בו גם חזרתיות רבה על אותו המוטיב הריתמי, ומספר מקצבים קטן ביותר.
273
 

. בנוסף ניתן לראות בו איחוד בין מקום הטעם, המשקל המטרי ותווים  5.1 מאפיינים אלו יידונו בהרחבה בסעיף

 . 6.4המודגשים באורכם. גם אלו מאפיינים של הלחנתו הדקדוקית של קרצ'בסקי, וידונו בהרחבה בהמשך, בסעיף 

 

חשוון". כשיר הקודם, גם הסדרתו של שיר זה פשוטה -השיר הבא, גם הוא למילותיו של קיפניס, הוא השיר "מר

 ביותר, בטטרמטר ימבי: 
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 Cooper and Leonard B. Meyer, 1960, Iamb and Trochee inי במשקל מוסיקלי משולש: לעיון בהחלת משקל פואטי ימב 

triple meter, pp. 29-31.   

 המשקל הפואטי. דקדוקי, תואם את  דרך הלחנת המשקל הפואטי:
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גם בשיר זה, כבשיר הקודם, אין מליסמות כלל, ויש בו חזרתיות רבה על אותו המוטיב הריתמי, ומספר מקצבים קטן 

שמיניות, והתו האחרון בכל פסוק ארוך יותר, בצורה שמשמרת  –ביותר. למעשה, כל השיר מולחן במקצב אחד בלבד 

 . 5.1תי יידונו בהרחבה בסעיף באופן מדוייק את המשקל של הטקסט. המאפיינים הריתמיים שהזכר

  יחידות מוסיקליותמליסמות על מילים חד הברתיות בסופי  .1.1.1

נושא נוסף הקשור למליסמות, וכאן דווקא בהקשר לשירים דקדוקיים, הוא סיומים בעלי מליסמות על מילים חד 

, לסיום נקבי , שהוא בעל אופי תקיף יותרמליסמות כאלה הופכות סיום זכרי פוטנציאלי הברתיות בשירים דקדוקיים.

הסתמנה כבעלת מובהקות סטטיסטית ברורה אצל המלחין יואל אנגל ראויה לתשומת לב משום שתופעה זו  .מרוכך

לא מדובר בתוצאה מובהקת סטטיסטית, כיוון שהיא לא אצל קרצ'בסקי  .(בפרק העוסק ביואל אנגל   4.2.4סעיף  ה)רא

נמצאת בכמות גדולה של שירים, אך למרות זאת, היא בולטת במספר שירים. כדאי לציין שפרמטר זה לא נובע ישירות 

, וזאת כיוון שמליסמות ות הלחנה בהטעמה מסוימת, אלא מסגנון הלחנה שונה בין עברית אשכנזית לדקדוקיתממגבל

ניתן להחיל באופן עקרוני על כל הברה, מוטעמת ושאינה כזו, וכן הברה המסיימת מילה או כזו הנמצאת באמצע 

.מילה
274
 

. הוספת מליסמות תופעה זוניתן לצפות בשבהם  מאשכנזיים יותר שירים דקדוקייםבלחניו של קרצ'בסקי קיימים 

בסיומים כאלה משמשת כמעין אמצעי "ריכוך" לשפה הדקדוקית, שסיומיה הזכריים הם בעלי אופי תקיף יותר 

. ניתן לראות בסיומים כאלה את רצונו של קרצ'בסקי ל"שכנז" את מסיומים נקביים הנפוצים בשפות מלעיליות

משירים נבחרים, ולאחר מכן שני שירים שלמים שבהם תופעה זו  פסוקים בודדיםג . תחילה אציהעברית הדקדוקית

 .נרחבת

 מהשיר "זמרת החנוכה" למילות קדיש יהודה סילמן:

 

 :(1948 – 1870) מהשיר "יום חופש" למילות יש"י אדלר
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 ויים בין סגנון הלחנתו האשכנזית לדקדוקית של קרצ'בסקי.ייסקרו וינותחו הגורמים לכל השינ  8בסעיף  
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למרות שהשורה הראשונה בהסדרה יכולה להיות  משקל פואטי:

כי[, השוואה בין כל השורות המקבילות בכך לי]אם ת אשכנזי

בטקסט מראה שההסדרה צריכה להיות דקדוקית, בטרימטר 

 טרוכאי:-ימבי

 

_     _      _ 

 כי-ב-כך ל-אם י

_       _      _ 

 רה-יה יק-ל-תכ

     _     _      _ 

 כי-ב-לך מ-עי קו-מנ

  _     _      _ 

 רה*-צ-מי ב-דו-ו

_       _      _ 

 ע-פי-חד שוב נו-י

        _     _       _ 

 עים-לל צב-שי ש-לבו

   _      _       _ 

 ע-רי-רות נ-מי-בז-ו

         _       _ _ 
 עים*-ביב נ-ליל א-ב

 

 

מהשיר "רימון זהב"
275
 למילות לוין קיפניס: 

 

 

 

 

 

השיר "ִאם יֵַכך ִלֵבִכי" הוא השיר השלישי מתוך מחזור בן חמישה שירים בשם "השכחנית" שקרצ'בסקי הלחין. כותב 

, איש העלייה הראשונה, מאנשי חוגו של אליעזר (1862-1951) הטקסטים אינו ידוע, אך מתרגמם הוא מרדכי אזרחי

בן יהודה.
276
 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

                                                           
275
 .86ראה ניתוח מלא של השיר בעמוד  
276
 .775-777, עמודים 1947דוד תדהר )עורך(, אנציקלופדיה לראשי היישוב ובוניו, כרך ב', טורו קולג', ניו יורק,  

  _      _    _ 

 שר-או-חם צרי ו-נ

 _      _       _ 

 וון-זב ע-ללב עו

      _      _       _ 

 שר-יו-רי אך תום ו-שמ

  _       _      _ 

 שון*-בו ימי ש-ש-ו

 



 פרק שלישי: חנינא קרצ'בסקי

98 

 

 –בדומה לליד אמנותי, לא שומר על המשקל הדקלומי, ומרובה חריגות ושינויים ביחסי טקסט  :דרך הלחנת המשקל הפואטי

 מוסיקה: –הטעמות 

         =              _ 

 )שורה מולחנת במשקל הדקלומי: אמפיברך(. כיבל –כך", על מנת להתאימה להטעמה הבאה יעל " הטעמה מילעייליתכי -|ב-כך ל-אם| י

 ●     ●     =   ●     ●       _ 

 שמירה על המקצב של התיבות הקודמות, תוך שינוי המשקל הדקלומי, מאמפיברך לאנפסט.|רה* -ק-|יה* י-ל-תכ

●      ●     ●      =            _ 

 .בשינוי ההטעמה העיקרית בשורה אךרתמוס מגוון, שהוא הדומה ביותר למשקל השירי )טרימטר ימבי(, כי -|ב-|לך* מ-נעי קו-מ

          =              _ 

 הטעמה לא שגרתית על המילה "דומי" היוצרת משקל דקלומי אמפיברכי.|רה* -צ-|מי ב-ודו

●      ●      ●        =            _ 

 כי-|ב-|לך* מ-נעי קו-מ

          =              _ 

 |רה*-צ-|מי ב-ודו

 

 

 

 

 

 

 

 

 

)מוקפות בעיגול( נובעות כולן מכך שקרצ'בסקי  יחידות מוסיקליותבשיר זה המליסמות הנקביות הנמצאות בסופי 

שבלתי אפשרי לשקול את השיר , על אף החליט להלחין את השורה הראשונה בשיר באשכנזית, בדימטר אמפיברכי

 :כולו במשקל זה

   _           _ 
 -^- -^-ִכי -ב  -ֵכך לִ -י   ִאם

 

בכל  במשקל הפואטי המקורי הן עושות זאת כך:השורות הבאות בשיר אמורות להתכתב עם השורה הראשונה הזו. 

מספר ההשפלות  ת זאת, אך למרושורה יש שלוש הרמות )טרימטר(. בין כל הרמה להרמה יש השפלה אחת בלבד

. סיום השורות האי זוגיות הוא נקבי. סיום השורות הזוגיות הוא זכרי. שתי , ואינו אחידומיקומן שונה בין שורה לשורה

 השורות הראשונות מתחילות בהרמה. שתי השורות האחרונות מתחילות בהשפלה:

     _      __ 
 שורה בהרמה + סיום נקביתחילת               -^ -^ -כי  ^-ב-כך ל-אם י

       _      __ 
       תחילת שורה בהרמה + סיום זכרי              ^  -^ -רה   ^-יה יק-ל-תכ

          _      __ 
 תחילת שורה בהשפלה + סיום נקבי       -^-^ -^ -כי  -ב-לך מ-עי קו-מנ

       _      __ 
 ת שורה בהשפלה + סיום זכריתחיל       ^ )*(-^ -^ -רה*  -צ-מי ב-דו-ו
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בהטעמה  דרך הלחנת המשקל הפואטי:

 דקדוקית ללא חריגות: 

    =●       ●            _    =●      ●    _ ●       

 אות*-אות*| כי בא ה-כי בא ה

●        =●   ●  _ ●●          ●          ●        =   _ ● 

 |עם* *-עה שיר ה-רי-|דד* נ-הי

  ●         ●    ●                 =_ ●     ●       =●●   _ 

 אות*|-ל-|זו פ-בל* ח-|שבי ת-שבי יו-יו

  = ●      ●     _ ●       ●                 =_ ● 

 |אל קם *-ר-יה יש-*תח-ל

   ●  ●           ●                 = _ ●   ●                =_  ●  

 ווה*-ק|בות -מה* ר-|בות כ-בות ר-ר

●           =●        ●  _●        ●               ●    ●          =_● 

 |דור**-רת דור ו-סו-|וות* מ-תק

●          ●    ● =●      ●           _ ●●    ●      ●   =●       ●             _● 

 |יום כי בא*-יום ה-אות* ה-|זו פל-זו ח-ח

●        ●        ● =●      ●       _●●      ●       ●               =_● 

   רץ אור-|א-*רץ אור ב-א-|עם ב-רור ל-ד
כיוון שקרצ'בסקי מנסה לשמור על מקצב אחיד 

שאינה מיטיבה  ת הארכהלאורך הפזמון, נוצר
 על פני התיבה "ארץ" עם פיזורה של המילה

טטרמטר משקל פואטי, 

 ימבי:

    _      _              _      _       

 אות -אות כי בא ה-כי בא ה

    _     _            _      _       

 עם-עה שיר ה-רי-דד נ-הי

      _      _        _      _       

 אות-זו פל-בל ח-שבי ת-יו

_      _           _      _       

   אל קם-ר-יה יש-תח-ל
 נסוג אחור על המילה "ישראל"

 

 

 ן המשקלהבית השני באות

 

קרצ'בסקי הפך את השורה הראשונה לאשכנזית, בדימטר אמפיברכי. כיוון שארבעת הצלילים הראשונים בשיר 

משמשים כמוטיב העיקרי, שמתפתח לאורך כל השיר, במקומות מסויימים נאלץ קרצ'בסקי לבצע התאמות ביחסים בין 

המרכזי הוסב לאשכנזית, אך כל שאר הטקסט הוא בדקדוקית. שלוש  הטקסט ללחן, התאמות הנובעות מכך שהמוטיב

 המילים המוקפות בעיגול היו אמורות להתכתב עם המשקל שיוצר הביטוי "אם יכך":

 

 ^-^         כך-י אם

 ^-^        יה-ל-תכ

 ^-^-  לך-קו עי-מנ

אתו במקומות המסומנים נותרו כיוון ש"אם יכך" שינה את משקלו והטעמותיו, אך שני הביטויים המתכתבים 

 :, ההופכת אותם לנקבייםדקדוקיים, הם מקבלים מליסמה על ההברה האחרונה

 -^-  כך             -יאם 

 -^- -)*(        יה-ל-תכ

 -^- - -)*( לך-עי קו-מנ

 

. אפילו יחידות מוסיקליות" למילותיו של לוין קיפניס יש מליסמות במילים חד הברתיות בסופי גם בשיר "כי בא האות

 :היחידות המוסיקליותבשיר בעל אופי כה לוחמני, מוצא קרצ'בסקי צורך להכניס ריכוך בסופי 
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מתכתבים האחד עם השני "שיר העם", "ישראל קם" ו"דור ודור" )וגם "בארץ אור"( ם בטקסט של קיפניס הביטויי

 מבחינה משקלית:

 ^-^       עם-ה שיר

 )נסוג אחור(^      -^-   קםאל -ר-יש

 ^-^        דור-ו דור

קרצ'בסקי משמיט בלחנו את ה"נסוג אחור", ולכן המליסמה שהיתה אמורה להיות במקום זה )מוקף בתווים בעיגול 

 אדום( נעלמת, בניגוד למליסמה שקיימת בשני המקומות האחרים )מוקפים בעיגול כחול(: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

, כאמור, נפוצים יותר בלחני קרצ'בסקי בעברית דקדוקית, אך ניתן למצוא אותם גם בשיר האשכנזי מליסמתייםמים סיו

"עתידות". 
277
  נהפכים אצל קרצ'בסקי לנקביים: -שרובם חד הברתיים  -בטקסט חלק גדול מהסיומים הזכריים  
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 שם, 164 בעמוד לראות ניתן, אשכנזי ברובו שהוא, ללחן והתאמתן, באשכנזית הכתובות, הטקסט מילות ניתוח את 

 .בגובה הפסגות לבין הטעם מקום בין התאמה חוסר של בהקשר השיר מנותח

 

 

 

שתי המילים החד 

הברתיות המוקפות 

בעיגול  כחול מקבלות 

מליסמה כיוון שהן 

מתכתבות עם המילים 

המוקפות בעיגול אדום. 

סקי הלחין כיוון שקרצ'ב

את המילים "ישראל קם" 

ללא הנסוג אחור 

שבמשקל הטקסט 

המקורי, נשמטת 

 המליסמה במקום זה.

6 

שתי המילים החד 

הברתיות המוקפות 

בעיגול  כחול מקבלות 

מליסמה כיוון שהן 

עם המילים מתכתבות 

המוקפות בעיגול אדום. 

כיוון שקרצ'בסקי הלחין 

את המילים "ישראל קם" 

ללא הנסוג אחור 

שבמשקל הטקסט 

המקורי, נשמטת 

 המליסמה במקום זה.

6 
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טטרמטר אשכנזית, משקל פואטי, 

 :מרובה חורים דקטילי

_        _             _               _ 
 דת*-מ-רץ נח-צי* א-נך* אר-ה

_          _                _               _ 
 תום**-דך ו-נך עם הו-נך עם ח-ה

_             _             _                _ 
 דת*-ל-רש מו-שי* ע-את היא ער-ה

       _ _                 _               _                                                                                   

 *    * * * יה אך חלום-ז-ח-או א

 

 :אשכנזיתפואטי, המשקל דרך הלחנת ה

       _     _                  _                    _ 
 |דת**-מ|-רץ נח*-א |צי**-אר |* נך* -ה

        _    _                     _                  _ 
 |*תום**|-דך ו*-הו |נך עם*-ח |עםנך *-ה

            _   _                 _                      _ 
 |דת**-ל|-רש מו*-ע |שי**-ער |את היא*-ה

       _    _              _                _                                                                                   

    |לום***|*-ח *אך |*יה*-ז|-ח-א*או 
 

קרצ'בסקי מרבע את המשקל המשולש, ומרווח אותו אפילו יותר מן המקור, 

 על ידי הארכה נוספת של חלק מהצלילים

 אשכנזיות, והתנועה האופיינית להם ביחידות מוסיקליותסיומים נקביים  .2.1

מלבד מליסמות בסיומי משפטים, ישנם עוד שני מאפיינים נפוצים בפרזות אשכנזיות, ושניהם בעלי מובהקות 

אשכנזיות מרבות להסתיים בסיומים נקביים )מתאם של  שיחידות מוסיקליותסטטיסטית. המאפיין הראשון הוא 

(. מאפיין זה נובע מאופייה המלעילי של השפה ועל כן אינו מפתיע. גם בניתוח הקורפוס של יואל אנגל נמצא 0.494

נקביים רבים יותר מאשר בשיריו בעברית  יחידות מוסיקליותממצא דומה, המראה שבשיריו ביידיש קיימים סיומי 

 בפרק העוסק בשירי יואל אנגל(.  4.2.2)ראה סעיף דקדוקית 

המאפיין השני הקשור לסיומים נקביים בעברית אשכנזית בשירי קרצ'בסקי, הוא שרבים מסיומים אלה הם בעלי תנועה 

בפרק העוסק   4.1.2(. גם ממצא זה מקביל לממצא בשירי אנגל )ראה סעיף 0.413נשארת במקום )מתאם של ה

ן למצוא בשיר "ארצי", למילות קדיש יהודה סילמן באנגל(. דוגמא לסיומים נקביים בעלי תנועה הנשארת במקום נית

(1880-1937.) 
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(. שיר זה הוא שיר שקיים בו פער 1881-1958היא השיר "אגדה" למילותיו של יעקב פיכמן )עוד דוגמא לשיר כזה 

בין המשקל הפואטי הדקדוקי שלו, לבין לחנו, המשנה את המשקל הפואטי שלו לכיוון אשכנזי. ניתוח הקשר בין משקל 

. בסעיף הנוכחי אביא רק את התווים לשיר זה. גם 132הטקסט ליישומו בלחן יובא בפרק העוסק בעניין זה, בעמוד 

 בדוגמא זו התווים המוקפים בעיגול הם סיומים נקביים בעלי תנועה הנשארת במקום.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

    

   

 
 

 מוקפים בעיגול: סיומים נקביים בעלי תנועה הנשארת במקום.

 מוקפים בעיגול: סיומים נקביים בעלי תנועה הנשארת במקום.
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 היחידות המוסיקליותסיומים נקביים בעלי תנועה הנשארת במקום משרים על המנגינה אופי רך. התו המסיים את 

האלה מרוכך גם קצבית וגם מלודית. מבחינה קצבית ריכוכו נובע ממיקומו על פעמה חלשה. מבחינה מלודית ריכוכו 

ידיים של אנגל והן בשיריו האשכנזיים של קרצ'בסקי בולט אופי ינובע מחזרתו כהד על התו שהיה לפניו. הן בשיריו ה

 זה.

 לדקדוקיתשינויים במרכיב הריתמי בין הלחנה בהטעמה אשכנזית  .1

 כמות הערכים הריתמיים .1.1

הוא כמות הערכים הריתמיים השונים בכל שיר, שגדולה  שבו התקבל המתאם הגבוה ביותרמבחינה קצבית, הפרמטר 

(. נראה שהשירים הדקדוקיים בפירוש פחות 0.656בשירים אשכנזיים מאשר בשירים דקדוקיים ) במידה ניכרת

.מגוונים מבחינה ריתמית מאשר האשכנזיים
278
ייתכן שהדבר יכול להיות קשור גם למהירות השירים, כיוון שלעיתים  

קיים קשר בין מהירות גבוהה יותר לבין ערכים ריתמיים פחות מגוונים. ואכן, רוב שיריו האשכנזיים של קרצ'בסקי 

סר הגיוון הם איטיים, ואילו שיריו הדקדוקיים מתפרשים על פני קשת רחבה יותר של מהירויות. אף על פי כן, חו

הריתמי בשירי קרצ'בסקי הדקדוקיים כולל שירים מהירים ואיטיים כאחד. פרמטר זה לא נובע ישירות ממגבלות 

הלחנה בהטעמה מסוימת, אלא מסגנון הלחנה שונה בין עברית אשכנזית לדקדוקית.
279
 

כדוגמא לשיר  91בעמוד  כדוגמא לשיר אשכנזי בעל גיוון ריתמי ניתן להביא את "שיר ערש" )"שכב הרדם"(, שניתן

 בעל מליסמות רבות. עתה נוכל להביאו שנית, כשיר המדגים גיוון ריתמי רב:

 

בשיר זה יש שבעה ערכים ריתמיים שונים, החל מחלקי שש עשרה וכלה בחצי מנוקד, כשהיחס בין הערך הריתמי 

 . 1:12 הקטן לגדול הוא

הנה הדוגמאות לשירים דקדוקיים הדלים בערכים ריתמיים רבות ביותר, וחלקן כבר הוצגו כאן בהקשרים אחרים: 

שאר . הראשון וכדוגמא להיעדר מליסמות. כאן מוצג המשפט  4.2בסעיף חשוון", שניתן -השיר "מרדוגמא מתוך 

 :למשפט זה ריתמית המשפטים זהים

                                                           
278
יונס, העוסק דוגמאות להלחנה מגוונת ריתמיתלשירים בעלי משקל פואטי קבוע ואחיד ניתן למצוא במאמרה של סוזן  

 "Youens, "Poetic Rhythm and Musical Metre in Schubert's 'Winterreise במחזור השירים של שוברט "מסע החורף":
279
 מים לכל השינויים בין סגנון הלחנתו האשכנזית לדקדוקית של קרצ'בסקי.ייסקרו וינותחו הגור  8בסעיף  
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דקדוקית,  משקל פואטי:

 :טטרמטר ימבי

       _     _          _     _ 

 נות-ל-אי-נה ל-ש-ראש ה

     _    _           _       _ 

 נות-נים ב-גיא ב-הר ל-ל

      _      _            _     _ 

 רוק-כל י-עטוף ה-אה ב-נר

      _      _            _     _ 

 חוג-אה חג זה ל-לבוש נ-ב

 

 שאר הבתים בהסדרה זהה

 

 

 

 .1:3שיר זה כולל בתוכו שני ערכים ריתמיים בלבד, שמינית ורבע מנוקד, כשהיחס ביניהם הוא 

בהקשר של חזרתיות על צלילים, והיא רלוונטית גם לעניין הריתמי: המשפט הראשון  89בעמוד עוד דוגמא שניתנה 

 מתוך השיר "אלף בית", המורכב משמיניות בלבד:

 

 

(:1869-1957לאילנות", למילותיו של אברהם אברונין )השיר "ראש השנה נוספת היא דוגמא 
280
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 בהקשר המודאלי שלו. 174השיר מוזכר גם בעמוד  

דרך 

הלחנת 

המשקל 

הפואטי: 

 מתתוא

את 

המשקל 

 הפואטי 
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זהות וקצובות, ללא כל הפסקות. כדי להוסיף מעט שיר זה קיצוני ביותר בחד גוניות הריתמית שלו, ומבוצע בשמיניות 

, וכן שני חלקי שש B4 -ו A4בתיבות   "לחלוחית" למצבור השמיניות הבלתי פוסק מצרף קרצ'בסקי שתי מליסמות,

עשרה בתיבה האחרונה, המשמשים להפרדה בין ו' החיבור השוואית לבין המילה "אמר" )כלומר: היחס בין הערכים 

(.  ראוי להבהיר שהטקסט בעצמו שקול בהברות ללא הפסקה ביניהן. הצירוף של טטרמטר 1/2: הריתמיים בשיר זה

ימבי שבו כל השורות מסתיימות בסיום זכרי גורם להיעדר ההפסקות הגורף. למרות זאת, שיר הכתוב בטטרמטר ימבי 

. הבה "ללא נשימה"המבצע עם שורות בעלות סיום זכרי לא חייב לקבל טיפול זהה בלחן, טיפול המשאיר את הזמר 

נסתכל על שיר בעל משקל טקסט זהה, אך טיפול שונה מצד המלחינה שלו. השיר המובא כאן כדוגמא הוא "ארבעה 

אחים", שמילותיו ולחנו מאת נעמי שמר.
281
מילותיו שקולות בטטרמטר ימבי, עם סיומי שורות זכריים כולם, ממש  

 ת הבית הראשון שלו. שאר הבתים מוסדרים באותו האופן:      כמו בשיר "ראש השנה לאילנות". אביא כאן א

    _    _     _      _ 

 דר-ה-נ-היר ו-יום ב-ב

    _    _       _      _ 

 דה-ג-ה-תוך ה-או מ-יצ

    _      _      _     _ 

 דול-שע ג-תם ר-כם ו-ח

  _       _      _      _ 

 שאול -דע ל-לא י-זה ש-ו
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 .93(, עמוד 2003דביר,  ביתן,-, )אור יהודה: כנרת, זמורהסימני דרךנעמי שמר,  

3 

5 

8 

11 

3 

5 

8 

11 
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נעמי שמר  שנותנת לוהמשקל השירי זהה, כאמור, לזה שבשיר "ראש השנה לאילנות", אך דרך הטיפול המוסיקלי 

שמר מודעת לבעייתיות העדר הנשימות בטקסט שהיא עצמה כתבה, ונותנת לסוגיה זו מענה ניכר ששונה לחלוטין. 

)מוקפים בעיגול כחול(,  דה מוסיקליתיחימחושב היטב בלחן, במקצבים מגוונים ובהם צלילים ארוכים בסוף כל 

 לעיתים בעלי מליסמות )מוקפים בעיגול אדום(. אלה וגם אלה מאפשרים את זרימת השיר ונשימות המבצע:

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

טיפול  הלא בהכרח מכתיב כתיבת משקל פואטי רציף וללא הפוגות,ההשוואה לשיר "ארבעה אחים" נועדה להראות ש

את "המונוטוניות חסרת המנוחה" של  למרות זאת, זה הדבר שקרצ'בסקי בוחר לעשותו: הוא אינו משנהזהה בלחן. 

 ן גיוון.עבירן בצורה זהה ללחן, שגם בו אין הפסקות ואימהמילים השקולות, ו

 

צריך לציין שלא כל שיריו הדקדוקיים של קרצ'בסקי דלי מגוונות ריתמית. התוצאה המובהקת שהתקבלה בעניין זה 

זו  שיש בו סטטיות ריתמית כה גדולה כמוהשירים האשכנזיים כולם מגוונים קצבית, ואין בהם ולו אחד נובעת מכך ש

, קדוקית והוא מגוון ביותר ריתמית הוא השיר "חג הנטיעות"בשירים שהודגמו לעיל. שיר הכתוב בעברית ד שהיתה

 עיגול כחול: צלילים ארוכים בסופי יחידות מוסיקליות.

 עיגול אדום: הברות המקבלות מליסמה.
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.(1870-1948)למילים של יש"י אדלר 
282
בסגנון ההלחנה של שיר זה יש מאפיינים המזכירים את סגנון כתיבתו  

 הדקדוקית של אידלסון, שייסקר בפרק הבא, ועל כן ארצה להתעכב עליו כאן:
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 175 בעמודשיר זה יידון גם בהקשר למאפייניו המודאלים,  
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 טטרמטרדקדוקית,  משקל פואטי,

בעל הברה עודפת בסוף כל  ימבי

   .שורה )היפרקטלקסיס(

    _         _           _    _ 

 נו-ת-ד-רץ חמ-שוש לך א-מ

    _      _           _     _ 

 יך-ת-מו-שד-מך כי בא ל-ע

    _      _            _    _ 

 נו-ג-נו ביום ח-רו-דיו י-יח

        _ _         _    _ 

 יך-ק-עמ-יך ו-ר-ר-כל ה

    _     _              _   _ 

 נו-צא-צץ י-שיר חו-גיל ו-ב

   _      _               _    _ 

 יים-פ-כת-רים על ה-ד-מע-ה

         _ _           _    _ 

 נו-ל-נו לך כו-בא-תת ה-מ

       _      _          _   _ 

 יים-ד-י-רת ב-א-לי תפ-שתי
 

 נקודות להתמודדות בעת ההלחנה:

ההברה העודפת צריכה ליצור ריווח בלחן, 

על מנת שיהיה אפשר להסדיר את תחושת 

 המשקל המאוזנת

 

 דרך הלחנת המשקל הפואטי:
קרצ'בסקי דוחס את ההברה המסיימת 

את כל שורות הטקסט, ואת זו 

המתחילה את השורה שאחריה לכדי 

עשרה, -שמינית מנוקדת וחלק שש

הנמצאים בסוף כל תיבה שנייה בלחן, 

ובכך מצליח לא לחרוג מהמשקל 

 המרובע:

●                    =       _=●   ●        _● 

 *נו-ת-ד-רץ| חמ-|שוש לך א-מ

●                 =       _            =  _● 

 יך-ת-מו-|שד-|מך כי בא ל-ע

●               =   _●    ●    =● ●        _ 

 *נו|-ג-|יום ח-נו ב-רו-|דיו י-יח

     =●      ●       _=●   ●        _●  

 יך-ק-עמ-יך| ו-ר-ר-כל ה

●              =          _        = _  ● 

 נו-צא-|צץ י-שיר חו-|גיל ו-ב

●               =    _●     ●      ●          =  _●   

 *יים*-|פ-כת-רים על ה-ד-|מע-ה

●               =     _             =   _●  

 נו*-ל-נו| לך כו-בא-|תת ה-מ

●             =●    ●      ●   ●         _     =_ 

 *יים*||-|ד-י-ברת -א-|לי תפ-שתי

 

5 

10 

15 

 עיגול כחול: דחיסת הברות של סופי שורות ותחילת השורה הבאה

 



 פרק שלישי: חנינא קרצ'בסקי

109 

 

עשרה, -בניגוד לשאר שיריו הדקדוקיים של קרצ'בסקי, יש בשיר זה מגוון ערכים ריתמיים גדול הכולל חלקי שש

שמיניות, שמיניות מנוקדות, טריולות, רבעים, רבע מנוקד וחצאים. עם זאת, המגוון הגדול הזה מגיע בד בבד עם 

בעייתיות ההלחנה נובעת מהטקסט, הקבועה.  חוסר תיאום קיצוני בין הטעמות הטקסט, דגשי הלחן השונים והפעמה

שבו בכל שורה ושורה יש הברה עודפת:
283
תוך תשע הברות. שיר קודם שבו נתקלנו מארבע הרמות בלבד  

בבעייתיות דומה היה "רימון זהב", אם כי שם הבעייה היתה רק במחצית משורות השיר, והמחצית השנייה פיצתה 

הנטיעות" מטפל קרצ'בסקי בצורה זהה בבעיית ההברה העודפת: הוא בוחר על כך. הן ב"רימון זהב" והן ב"חג 

לדחוס הברות, בצורה שאינה אופטימלית ליחסי הטקסט והלחן. בשיר הנוכחי, נדחסות באופן עקבי ההברה המסיימת 

.עשרה-זו המתחילה את השורה שאחריה לכדי שמינית מנוקדת וחלק ששכל שורה ו
284
בסוף כל דחיסה זו נמצאת  

מכניסה  אך הדחיסות במיקומים האלה לא לחרוג מהמשקל המרובע.מאפשרת לקרצ'בסקי יבה שנייה בלחן, ות

מבחינה מתקיים חוסר סדירות נוסף  6-ו 2תחושת בהילות מסוימת וחוסר סדירות בפיזור ההברות בלחן. בתיבות 

וש התחושה המשקלית בתיבות קצבית, בעת שהתו הארוך בתיבות אלו מוצב בתיבה באופן סינקופטי, ויוצר טשט

. כל 15-16, 8,11תיבות רבות נוספות בשיר מתאפיינות בפיזור הברות לא סדיר וחסר ִמְפָעם. מדובר בתיבות  אלו.

נראה שגם  בפרק הבאהצורות הללו של חוסר סדירות בפיזור ההברות נותנות לשיר תחושה לא עקבית ולא צפויה. 

אפיינים דומים, הנובעים אצלו כנראה מחוסר הרגל בשימוש בשפה בכתיבתו הדקדוקית של אידלסון יש מ

בשיריו הדקדוקיים של אידלסון יש כתיבה ריתמית מורכבת ונפתלת, שלעיתים קרובות מטשטשת את  :הדקדוקית

מקום הטעם, או מדגישה הברות שלא אמורות לקבל הטעמה וגורעת מהברות מוטעמות דגשים מוסיקליים. אצל 

ו עד כה, וגם נראה בהמשך, שהשימוש בשפה הדקדוקית מוביל לרוב דווקא לדילול במרכיבים קרצ'בסקי ראינ

המוסיקליים ולא למורכבות יתר. הדוגמא הזו שונה, ויחידה בשונותה, אך היא מקשרת אותנו בצורה חזקה לסגנון 

וגם מורכבות היתר הם  כתיבתו של אידלסון בהטעמה דקדוקית, ומראה שייתכן שגם הדילול במרכיבים המוסיקליים

 .  המלחיןשני צדדים של אותו המטבע: הלחנה בשפה שמרכיבים בה עוד לא תפסו את נחלתם אצל 

 שימוש בקדמה .1.1

מאפיין ריתמי נוסף שיש בו הבדל מובהק בהלחנתו של קרצ'בסקי בין עברית אשכנזית לדקדוקית הוא השימוש 

, הבדל זה נובע ישירות ממאפייני השפה שבה בוחר המלחין (. בניגוד למגוונות הריתמית0.457בקדמה )מתאם של 

להלחין את השיר.
285
שפה מלרעית, שבה רבות המילים ששקולות )כמילה בודדת( בימבי או אנפסט היא שפה  

שלשיריה יש סיכוי רב יותר להתחיל עם קדמה מאשר שירי שפה מלעילית, שבה רבות המילים הטרוכאיות. להלן 

שלהם  קרצ'בסקי שאינם מתחילים בקדמה. יש כאן דוגמאות משירים שהטקסטים שלדוגמאות לשירים אשכנזיים 

שונה מהדרך שבה בחר הפואטי אשכנזיים במקור, וקרצ'בסקי הלחינם על פי משקל הטקסט, וגם כאלה שמשקלם 

קרצ'בסקי להלחין אותם, בין אם הם נכתבו במקור בדקדוקית, ובין אם הם נכתבו במקור באשכנזית. הדבר הקובע 

                                                           
283
 .40המונח נקרא "היפרקטלקסיס". ראה פרק המתודולוגיה, בעמוד  
284
   1.6.1 בסעיףעל דחיסת הברות והתופעה הקרויה "צימרמן", ראה פרק המתודולוגיה,  
285
 ייסקרו וינותחו הגורמים לכל השינויים בין סגנון הלחנתו האשכנזית לדקדוקית של קרצ'בסקי.  8 בסעיף 



 פרק שלישי: חנינא קרצ'בסקי

110 

 

ן שירים אלה )או לפחות את תחילתם( לצורך המובהקות של התוצאה הסטטיסטית, הוא שקרצ'בסקי בחר להלחי

 באשכנזית:

תחילת השיר "עתידות", למילותיו של יעקב כהן. ניתוח מעמיק יותר של השיר יובא הן בהמשך פרק זה,  .1

(, והן בפרק המנתח את שירי 164 עמודבהקשר של חוסר התאמה בין ההטעמות לבין הפסגות בגובה )

 (, שגם לו לחן לשיר זה.  את המילים הסדיר כהן בהטעמה אשכנזית בטרימטר דקטילי:220אידלסון )עמוד 

 

 

-           -            - 

 עות -דמ-גי ה-פלפו -ט-יש

 

    

הלחן הוא מגוון  .המשקל הדקטילילחנו של קרצ'בסקי גם הוא בהטעמה אשכנזית, אך לא משמר את 

משקלו הפואטי של כהן. למרות זאת, שוואים בצורה שונה מ או לאפס מקצבית, וקרצ'בסקי בוחר להניע

 :מלעיליותה של המילה הראשונה, "ישטפו", נשמרת, ולכן השיר מתחיל ללא קדמה 

=         -         =   ♦   ♦   -          

 עות |-מ -ד * -גי | ה -טפו פל-יש
  
 

 

 

 

 

 

. תחילת "שיר ערש" )"שכב הרדם"(. המילים והלחן מוסדרים שניהם באותה הצורה, בטטרמטר טרוכאי .2

 :המילה הראשונה, החד הברתית, מוטעמת, ולכן אין בשיר זה קדמה

 

  

  _         _       _        _ 

 קיר|-דם| בן לי י-ר-שכב ה
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של יעקב פיכמן. פיכמן כתב את השיר הזה בצורה היכולה להיקרא הן  תחילת השיר "אגדה", למילותיו .3

. בכל זאת משקל פואטי דקדוקי מתאים בדקדוקית )בדימטר אמפיברכי( והן באשכנזית )בטרימטר טרוכאי(

אשכנזית, -יותר, כיוון שהוא מדגיש את המילים המרכזיות מבחינת התוכן, לעומת הטעמה טרוכאית

 (: 132 בה על משקל הטקסט לעומת משקל הלחן בשיר זה אפשר לקרוא בעמוד)הרח המבליטה מיליות 

 

 

 

              _         _ 

 רת-נ-על שפת ים כ

                    _            _ 

 רת-א-תפמון רב -אר

 

 או:

 _     _          _ 

 רת-נ-על שפת ים כ

  _        _        _ 

 רת-א-מון רב תפ-אר

 

 

באופן טבעי קרצ'בסקי החליט להלחין שיר זה בצורה הנוטה יותר להטעמה אשכנזית. הקדמה שנוצרה 

דגש משקלי דווקא על המילה  ומציבהנעלמת בלחנו של קרצ'בסקי,  דקדוקית,בשיר, אם הוא שקול ב

 הראשונה בשיר:

             _●●  =    

 *רת  * -|נ-שפת ים כ *על 

            _●●   =    

 רת*  -|א-מון רב תפ * -אר
 

 

 

. ההברה השנייה )כלומר: המילה השנייה. דימטר אמפיברכי, דקדוקי

 מדובר במילים חד הברתיות( מוטעמת.

. ההברה הראשונה )כלומר: המילה טרימטר טרוכאי, אשכנזי

 הראשונה שהיא חד הברתית( מוטעמת.
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. הטקסט נכתב באשכנזית )בהמשכו (1880-1937) יהודה סילמןתחילת השיר "ארצי" למילותיו של קדיש  .4

 :286יש שיבוץ מועט של מילים דקדוקיות(, בטטרמטר דקטילי, שבו יש לעיתים הפסקות וחורים

 

 

_        _             _               _ 
 דת*-מ-רץ נח-צי* א-נך* אר-ה

_          _                _               _ 
 תום**-דך ו-נך עם הו-ח נך עם-ה

 

 

קרצ'בסקי הלחין את המילים בצורת משקל המשמרת את הטעמותיו של סילמן, אך במקום מתכונת 

משקלית משולשת עם חורים, הוא בחר במתכונת זוגית, שבה הוא מרחיב את ההברה הראשונה מבין כל 

 ולכן אינה יוצרת קדמה: שלוש, בהתאם לצורך. ההברה הראשונה במילה הראשונה מוטעמת, באשכנזית,

     _            =_  ●      ●    = 

 דת|-מ-רץ נח-צי| א-נך אר-ה

  _●●       =●●        _                 = 

 תום* |-דך ו-נך עם | הו-נך עם ח-ה

 

 

באשכנזית, (. מילות השיר שקולות 1870-1943תחילת השיר "שמש נחבא", למילותיו של פסח קפלן ) .5

 בטטרמטר טרוכאי, מתחילתו ועד סופו:

 

_        _             

 בא-נחמש -ש

, (150)ראה ניתוח בהקשר זה בעמוד  קרצ'בסקי לא מלחין את המנגינה בהתאמה מוחלטת למשקל הטקסט

התאמה משקלית בין השיר  מתקיימתבהטעמה אשכנזית. בהתחלת השיר  מולחן בכל זאתרובו על אף ש

  :. המילה הראשונה היא מלעילית, ועל כן השיר אינו מתחיל בקדמהלבין הלחן

                                                           
286
אם אכן המשקל המוצג כאן נכון, הרי שמדובר בשיר מאוד מתקדם ומודרני לתקופתו, כיוון שהוא כולל חורים שאינם  

מתמלאים בהברות במהלך השורה. על פי הרשב, בתקופה זו בשירה העברית אופייני היה הדבר רק בשיריה של רחל, 
משקל וריתמוס בשירה ן. לעיון: בנימין הרשב, והחל להיות שגור יותר רק כעבור כמה עשורים, בשירתו של אלתרמ

 .  180-182, עמודים העברית החדשה
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, אפשר להעמיד שירים דקדוקיים רבים המתחילים והקדמה נעדרה מהם מול השירים האלה, שהולחנו באשכנזית

 בקדמה. נראה תחילה שתי דוגמאות פשוטות שבהן הסדרת המילים והלחן זהות:

הדוגמא הראשונה היא מתוך השיר "נרות דולקים", למילותיו של לוין קיפניס. הסדרת המילים היא  .1

 מובאות שתי השורות הראשונות: בטטרמטר ימבי, בצורה זהה לאורך כל השיר. כאן

 

    

 

     _                _         _        _ 

 קים-רות ד-לקים נ-רות דו-נ

               _         _            _     _ 

 רחוב * *-לון ב-על כל ח
 

התאמת המילים בלחן פשוטה באותה המידה, מועברת למשקל משולש, כאשר כל הרמה במילות השיר 

. המילה הראשונה בשיר מלרעית, ולכן השיר מקבלת בלחן תו המודגש הן באורכו והן במיקומו המטרי

 :מתחיל בקדמה

                             =_                =           _ 

 |קים *-|רות * ד-|לקים * נ-|רות * דו-נ

                          =_                 =           _ 

 |רחוב * * | * *-|לון * ב-על| כל * ח
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המילים של השיר "אליהו הנביא"  משקל פואטי,

 :הפטמטר ימבי, עם שבע הרמות בשורהב

    _     _     _     _                _        _   _ 

 ִרים -ְכֵבי אֹו-נָיו כֹו-נִים ֵעי-ֵקן בָ -נּו ָאב זָ -יֵש לָ 

     _      _     _       _           _          _      _      

ֹ -ְרָדה גַ -ָתיו יֹו-דֹו-נֹו ַעל מִ -נַת זְקָ -ִלבְ   ִרים -ִּלים ְצח

 
 נקודות להתמודדות בעת ההלחנה: 

ומנת, על ידי הוספת קל להפוך את ההפטמטר לשיר במסגרת מת

 הפסקות בסוף שורה, באופן היוצר סדירות וסימטריה.

 :(1887-1959) השיר הבא הוא "אליהו הנביא" למילים של זלמן שניאור .2

 

 

 

  

 

 

 

 

שפורסם בחוברת "הזמיר" ויוחס גם הוא לזלמן אחר מהמובא לעיל, נוסח  נוישלשיר זה קיימות מספר גרסאות: 

בעברית אשכנזית.הכתוב שניאור, והוא נוסח 
287
לעומת זאת, בתוכן העניינים שבסוף "אוסף שירים לילדים"  

בעריכת דוד ילין וחיים זוטא )תרס"ה( הוא מיוחס לא. לוין.
288
ילי חנינא", שממנה לקוח הנוסח בחוברת "צל  

שמובא למעלה, כתוב שמי שהתאימו "לנגינה הנכונה" היה אברהם אברונין.  כך או כך, הנוסח האשכנזי נכתב 

 :)כלומר: הנוסח האשכנזי הוא כזה שלא היה מאפשר באופן טבעי הלחנת קדמה( בטטרמטר טרוכאי

 ֶמד,-ח   ֵדי-י ל  נִים -בָ נּו -לָ  ָלנּו ָבנִים יְַלֵדי ֶחֶמד,           

                                                           
287
 .VII, הזמירפינס,  
288
, עורכים: דוד ילין חיים ל. זוטא, )ירושלם: דפוס הרא"מ לונץ, , אוסף שירים לילדיםא. לוין, "אליהו הנביא", בתוך:  

 .26-27תרס"ה(, עמודים 

 

י אֹוִרים. ב  ינָיו כֹוכ  ן, ָבנִים, ע   י ש ָלנּו ָאב זָק 

ִֹּרים. ח ָדה ג ִלים צ  ל ִמדֹוָתיו יֹור  נ ת ז ָקנֹו ע   ִלב 

ָחִקים כ ב ִלש  ָעָלה ָבר  ִליָהּו ש   הּוא א 

ָרִקים.ּוִמנִי ָאז הּוא ָטס   ינּו ִלפ  ל   ּוָבא א 

 

, וכל הטעמה של הטקסט מקבלת גם למשקל הפואטי הלחן מוסדר בצורה זההדרך הלחנת המשקל הפואטי: 

 דגש באורך, בנוסף לדגש המשקלי:

       =● ●     _     ● ●        =●  ●        _ ● ●              =● ●         _  ●  ●           =     _    

 רים * * *-כבי * או-| ניו * כו-נים * עי-קן * ב-נו אב *  ז-יש| ל*

       =   ● ●      _   ● ●          =●    ●       _  ● ●              =● ●      _   ●  ●              =     _    

 רים * * *-לים * צחו-|רדה * ג-תיו * יו-דו-נו * על מי *-|נת * זק-לב
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אשכנזית, טטרמטר  משקל פואטי,

 טרוכאי:

  _     _            _       _ 

 נו-בים א-נים טו-נ-קהל ג

  _      _            _      _ 

 נו-קח ל-פך נ-עדר מש-מ

    _  _         _      _ 

 נה-ענ-ר-נה ה-גי-אל ה

_     _               _       _ 

 נה-קטדה -לכים ע-נו הו-א

 

 ,דרך הלחנת המשקל הפואטי
 דקדוקית:

●          =●    ●      _              = _●     

 נו-|בים* א-נים טו-נ-|הל ג-ק

●                      =      _        =   _ 

 נו|-|קח* ל-פך נ-|דר מש-מע

      =●    ●     _  =   ●    ●       _           

 נה*|-נ-רע-נה*| ה-גי-אל ה

   =  ●     ●      _      =●    ●          _      

 נה*|-ט-ק|דה -לכים ע-נו הו-א

 

 הּו-נ י-ֵעי-ש  ֵקן -זָ ָאב  י ש יֵש ָאב זֵָקן ֶשֵעינֵיהּו          

יֵעינֵי זַֹהר, ִלְבנַת זְָקנֹו          ֹּ נֵי -ע   נֹו-ז קָ נַת -ִלב  ַהר, -ז

לִּלים -ג   ְרָדה-יֹויֹוְרָדה ַגִּלים ַעל ָחזֵהּו.          הּו.-ז  -חָ  ע 

 

 ָלה-עָ -שֶ  הּואהּו -יָ -לִ -א  א ֶשָעָלה            ֱאִליָהּו הּו

שֶכב -ר   ֵלי-עֲ ֲעֵלי ֶרֶכב ֵאש ַלְּׁשָחִקים       חָ -לַ  א   ִקים-ש 

 נּו-ב  -ַעזְ -י  ֹלא  ָאז-מֵ -ּו ּוֵמָאז ֹלא יַַעזְֵבנּו             

ֹּהנּו -ר  -ַבקְ -ִוי ִויַבְקֵרנּו פֹה ִלְפָרִקים.       רָ -לִ  פ  ִקים.-פ 

 קרצ'בסקי בחר להלחין את הגרסה הדקדוקית של השיר, שהיא ימבית, ועל כן מתחילה בקדמה.

השיר הבא שנבחן בהקשר של קדמות הנפוצות בשירים דקדוקיים הוא ה"הגינה", למילים מאת מלכה  .3

 : 289ליסר
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 .1975-1897שקלרסקי, מחנכת שכתבה מספר ספרי ילדים,  כנראה מדובר בסופרת מלכה ליסר 
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קרצ'בסקי בחר להלחין שיר זה בעברית דקדוקית, בצורה פחות סדורה ועקבית מזו של הטקסט. נשים לב שליסר 

קבעה את המילה הראשונה, "קהל" כמילה בת הברה אחת, והיא הברה מוטעמת, ואילו קרצ'בסקי בחר להלחינה 

( 3השנייה בשיר )קדמה לתיבה  ליתהיחידה המוסיקהל", ובכך יוצר לשיר קדמה. גם -כמילה בעלת שתי תנועות, "ק

ימבית אצל קרצ'בסקי. -טרוכאית אצל ליסר לדקדוקית-מתחילה בקדמה. גם כאן המילה "מעדר" הופכת מאשכנזית

ֵדר. במקרה הזה -עֲ -לשלוש תנועות שונות: מַ צריכה להפרידה המילה "ַמֲעֵדר" שהגייה נוחה של כדאי לציין 

ההגייה, ושקל את המילה בצורה ימבית המתכתבת עם המילה "קהל", שגם אותה, קרצ'בסקי בחר לא לסייע לקלות 

 כאמור, הפך לימבית:

♦         =● ●      _               =  _●     

 נו-|בים * א-נים טו-נ-|הל ג-ק

●                   =      _          =   _ 

 נו|-|קח * ל-פך נ-|דר מש-מע
 

 . (1889-1952) מתחילת השיר "גליליה", למילים של אשר ברשהדוגמא האחרונה ניתנת  .4

 

 

 

. הטקסט לשיר זה שקול באשכנזית. אמנם 127 היחס בין הטקסט למוסיקה בשיר זה יידון בהרחבה בהמשך, בעמוד

את שתי השורות הראשונות ניתן לשקול היטב גם בדקדוקית, אך המשך השיר )שכאמור ייסקר בהרחבה בהמשך( 

 מצביע על משקלו האשכנזי של הטקסט, בטטרמטר טרוכאי:

        __                   __                

 חול-פך כ-מון ה-חר-צניף ה

_    _         _              _  

 איפוס השווא ב"עוממה" זר לאוזניים מודרניות, אך מקובל בראשית המאה העשרים. ניתן להסדיר מילה זו גם ממה  * *    -רת עו-נ-כ-ה

 בדקדוקית מבלי לפגוע במשקל.                                              

 
קרצ'בסקי בחר להסדיר לחן זה בדקדוקית, בצורה ההופכת את המילה הראשונה, "צניף", שהיא חד הברתית ממילה 

 שהיתה בעלת הרמה במשקל טרוכאי, למילה מושפלת במשקל ימבי, היוצרת במוסיקה קדמה:

   ♦            =♦   ♦         _♦   ♦        =♦  ♦    _     ♦       

 חול *-|פך * כ-מון * ה-* חר -צניף| ה

●  ■       =♦   ♦       _♦   ♦  =      

 דחיסת שתי הברות בקדמה נוצרת בעקבות הפיכת השורה הקודמת )הראשונה( ממוטעמת |מה*** -* מ -* רת עו -|נ-כ-ה

 אשכנזית למוטעמת דקדוקית.                                                 
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בקורפוס הנדון קיימים יותר לחנים בעברית דקדוקית המתחילים בקדמה מאשר לחנים לסיכום סוגיית הקדמה: 

קשור . דבר זה נובע ישירות מאופייה של השפה המלרעית של העברית הדקדוקית, והוא אשכנזיים בעלי קדמה

. להסדרת המילים בלחן. ייתכנו מקרים שבהם אין תיאום בין מיקום ההטעמות בטקסט המקורי לבין מיקומן בלחן

טקסט שנכתב בהטעמה אשכנזית והתחיל בהברה מוטעמת חוסר תיאום שכזה יכול להתבטא בשני אופנים: אפשרי ש

בהטעמה דקדוקית והתחיל בהשפלה, הופך הפך: טקסט שנכתב ה אך אפשרי גםלחן בעל קדמה דקדוקית, להופך 

 ללחן המתחיל בפעמה חזקה ומוטעמת.

 

 לחן בשירי קרצ'בסקי-יחסי טקסט .1

בין סוג ההטעמות בטקסט הכתוב  קורלציהמספר פרמטרים בעלי מתאם גבוה, הכוללים את ה התקבלובנושא זה 

על מילים בטקסט בשירים אשכנזיים  והמולחן, היחס בין מידת מלעיליות הטקסט למידת אשכנזיותו, כמות החזרות

 לעומת דקדוקיים, והיחסים בין הטעמות המילה לדגשי הלחן האחרים.

 קסט לבין דקדוקיות/אשכנזיות הלחןמתאם בין דקדוקיות/אשכנזיות הט .1.1

נבחן תחילה את הפרמטר המובהק מבין כל המצוינים לעיל, והוא היחס בין סוג ההטעמות בטקסט הכתוב לסוג 

במשקל ההטעמות סוג שקיים מתאם בין  שהתקבל מראה(. הממצא 0.625טקסט המולחן )מתאם של ההטעמות ב

למשקל , בדרך כלל בהתאם אשכנזי או דקדוקי אף הוא(, לבין מיקום ההטעמות בלחן )אשכנזיות/דקדוקיות) הפואטי

באשכנזית  השקול באשכנזית לטקסט . כבר עד כה ראינו שירים רבים שעונים לממצא זה: שירים המולחניםהפואטי(

"רימון ), ושירים המולחנים בדקדוקית לטקסט דקדוקי אף הוא ("שיר ערש",  "שמש נחבא", "עתידות" ו"ארצי")

. משקל הטקסט (חשוון", "ראש השנה לאילנות" ו"אליהו הנביא"-זהב", "אלף בית", הביתה", "נרות דולקים", "מר

האחד לשני. השירים הדקדוקיים הם שירים  -או כמעט בשלמות  -בשלמות  ומשקל הלחן בשירים אלה מתאימים

מעוטי מליסמות,
290
התאמת  ראה ניתוחי)ברורה ולכן משקל הטקסט ומשקל הלחן מתמזגים האחד בשני בצורה  

(. השירים האשכנזיים הם 104 ו"ראש השנה לאילנות" בעמוד  94שירים "נרות דולקים" בעמוד בהטקסט ללחן 

שירים שבהם כמות המליסמות רבה יותר, וכן גם כמות החזרות על מילים במהלך השיר. מסיבה זו מעט יותר קשה 

)כדוגמאות ניתן לעיין בשירים להבחין באופן מיידי בהתאמה הזו בין הטקסט ללחן, אם כי גם כאן הדבר אפשרי 

  (. 92בעמוד ו"שמש נחבא"  91בעמוד  "שיר ערש"

מצד שני, ראינו גם שירים שבהם לא קיים מתאם בין אשכנזיות הטקסט לאשכנזיות הלחן. מדובר בשירים בודדים 

ביצירתו של קרצ'בסקי, אך דווקא הם מעניינים ביותר לניתוח, כיוון שבהם המלחין מראה חירות אישית בגישתו 

העצמאיות, בעיקר בנושאי ריתמוס. נבחן  לטקסט, לשפה הכתובה לעומת השפה המבוטאת בקול, ואת בחירותיו

 שלושה שירים שבהם המתאם לא קיים: "אם ועוללה", "גליליה" ו"אגדה".
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 "  "אם ועוללה .1.1.1

את השיר "אם ועוללה" הלחינו מספר מלחינים ועל כן אפשר לחוקרו גם בהקשר רחב יותר: כיצד מלחינים אחרים 

במשקל קום הטעם בשיר זה. ביאליק כתב את השיר הזה בתקופה זו או מעט מאוחר יותר התמודדו עם מעבר מ

אשכנזי, כמו את הרוב המוחלט של שירי הילדים שלו. כתיבתו האשכנזית נבעה מתוך הטבעיות של מבטא זה פואטי 

הוא גרס שרצוי לכתוב שירי ילדים בהטעמה אצלו, ולא מתוך חשיבה שזהו המבטא שבו רצוי לדבר. נהפוך הוא: 

ד את המורים והמחנכים לשנות במעט את שיריו, על מנת להתאימם להנגנה דקדוקית. הוא סבר עודדקדוקית ואף 

שכדאי להלחין את שיריו בהטעמה זו, על מנת להקל על הילדים את קליטתם.
291
  

ב"הגינה" בעריכת אלתרמן והיילפרין, תחת  1917-את מילות השיר "אם ועוללה" פרסם ביאליק לראשונה ב 

ללי".הכותרת "היש כעו
292
(.1919במקראה "ספרנו")השיר נדפס בשנית  

293
בהדפסתו השלישית )מוסף הילדים  

( הכניס ביאליק שינויים אחדים בנוסח, ושינה את הכותרת ל"אם וילדה".1933של דבר, 
294
הנוסח המשמש כטקסט  

(. נוסח זה נקרא "אם ועוללה".1933אב הוא הנוסח שהופיע בספר "שירים ופזמונות לילדים" )
295
ל ארבעת כ 

 . הנוסחים של ביאליק מוטעמים אשכנזית

הנוסחים מאת אחד  םתוא לחן אחד מהם, לחנו של נרדי,רק נבחן ארבעה לחנים לשיר זה. בהשוואה שלפנינו 

בשלושת הלחנים האחרים קיימים שינויים שאינם נמצאים אף לא באחת מהגרסאות של  המקוריים של ביאליק.

התאים אברהם צבי  1919-כתבו במחצית הראשונה של המאה העשרים: בלשיר זה נ לחניםה תארבעכל  ביאליק.

אידלסון את מילות השיר ללחן עממי, ופרסמו ב"ספר השירים, קובץ חדש", משנת תרפ"ב
296

.  יצוין שבפרסום אחר 

י שהלחין של השיר, מאותה השנה )"שירים לבית הספר", בעריכת לוין קיפניס, תרפ"ב( מופיע שמו של אידלסון כמ

שיר זה.
297
, 1935-בתקופה דומה כתב קרצ'בסקי את לחנו שלו למילים אלו, וכחמש עשרה שנים מאוחר יותר, ב 

כתב סמבורסקי את לחנו הוא לגרסה מלרעית ו"מתוקנת" של השיר, שהוא יצר בעצמו.
298
לחן נוסף הוא כמובן זה  

של נחום נרדי, שהלחין את כל שירי הילדים של ביאליק.
299
זדמנות לבחון את הדקויות שהיו בהלחנת זוהי ה 

 השירים במעבר בין ההטעמה האשכנזית לדקדוקית בתקופה זו. 

 השיר המקורי של ביאליק כתוב כולו בהברה אשכנזית:
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, וכן: נתן שחר, "שירי ביאליק המולחנים, היבטים ראשונים", 371-406וגנר, "ליישר את הדורי המשקל", עמודים -רשף ו 

 .6(, עמוד 2005, )מנעד
292
 ירושלים: תרע"ח(.-, )אודיסהדים העברי הלכה למעשההגנה, מכתב עתי לענייני גן היליצחק אלתרמן ויחיאל היילפרין,  
293
 , )יפו: ועד החינוך, תרע"ט(.ספרנו: ספרי קריאה לשמונה שנות לימוד בבית הספריש"י אדלר, י. יחיאלי )עורכים(,  
294
 .10, עמוד 13.1.1933", יום שישי, דברעיתון " 
295
 .221' עמ,  שירים ביידיש, שירי ילדים, שירי הקדשה, מירון דן 
296
 .5, עמוד שיר שיר עלה נאשחר,  
297
 , חוברת ב', גליון י"א, )ירושלים: הוצאת המחבר, תרפ"ב(.שירים לבית הספרלוין קיפניס,  
298
 .98(, עמוד 1979, )תל אביב, ההסתדרות הכללית של העובדים בארץ ישראל, אדמה ושמי שמייםדניאל סמבורסקי,  
299
 (.1967, )תל אביב, דביר, ת ח"נ ביאליקמנגינות לשירים ופזמונות מאנחום נרדי,  
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 ?כ עֹוָלִלי ֲהי ש

רֹוִחי? ֲהי ש פ  א   כ 

י ר  ש  נִי הּוא א  ב   ש 

ִאּמֹו ִֹּכי ו   ָאנ

 

 

 

 

ִביטּו אּו ה   נָא-ּור 

ת ֲהָדרֹו:-א  נִי ב   ב 

ָשרֹו ֹּנ ת ִלב  ת  כֻּ

ֲענָק ָּוארֹו. ו  צ   ל 

 

 

 

 ?כ עֹוָלִלי ֲהי ש

גֹוזִָלי? ֲהי ש  כ 

ָפנָיו ִמי ן ּוכ   יִת 

זִָלי יִָאיר כ ן  .מ 

 ְועֹוָלָלּה/ גרסת ביאליק כפי שמופיעה בספר "שירים ופזמונות לילדים" ֵאם

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

בלחנים אלה, ולאחר מכן אסקור  המיליםהמשקל הפואטי של אציג עתה את ארבעת הלחנים השונים לשיר, וכן את 

השונות בכל אחד מארבעת השירים:  את גישות ההלחנה

   

 

 

 

אּו ָפָתיו,-ּור  ן ש   נָא ח 

ָבה ָחכ ָמתֹו  ,ָהר 

פֹו צ  פ  צ   ִאָּמא"" ב 

לֹו מ  ל  מ  ָבא"." ּוב   א 

 

 דימטר אמפיברכי:הטעמה אשכנזית, של מילות ביאליק, משקלן הפואטי 

 

 

    _         _ 

 לי-ל-עו-כ יש-ה

    _          _ 

 חי-רו-אפ-כ יש-ה

_            _ 

 בני הוא-רי ש-אש

  _          _ 

 כי.-נו-מו א-אי-ו

 

 

    _            _ 

 תיו-ראו נא חן שפ-ו

     _         _ 

 בה-ר-תו ה-מ-חכ

    _         _ 

 מא-פו א-צ-צפ-ב

    _         _ 

 בא-א לו-מ-מל-ב

 

 

 

    _         _ 

 ראו נא-טו ו-בי-ה

      _       _ 

 רו-ד-את בני בה

     _          _ 

 נת-תו-רו כו-בש-ל

    _        _ 

 רו-או-נק לצ-עו

 

 

 

    _         _ 

 לי -ל-עו-יש כ-ה

    _        _ 

 לי-ז-גו-יש כ-ה

   _         _ 

 ניו-כפ-תן ו-מי י

   _         _ 

 לי-ז-איר מ-כן י
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 קרצ'בסקי, הטעמה דקדוקית ברובה: דרך הלחנת המשקל הפואטי,

    =      _      =         _ 

 |לי* * -ל-עו-|יש כ-ה

    =           _=      _ 

 |לי* *-ז-גו-|יש כ-ה

●     ●   =            _    =          _ 

 |ניו* *-אור פ-|ואי וכ-ל-ה

    =            _ =         _ 

 היפוך המילים ביחס  |לי* *-ז-|איר כן מ-י

    לדקלום, להשגת הטעמה דקדוקית            

     =             _=      _ 

 ראו |נא* * -טו ו-|בי-ה

        =         _ =    _ 

 |רו* * *|-ד-ה-את |בני ב

 =              _=     _ 

 נת*-|תו-רו כו-ש-לב

●     ●            =_                 =_ 
 |רו* * *-ווא-צ-|נק ל-ע-ו
 

 "היש כעוללי", חנינא קרצ'בסקי:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 מסומנים בעיגול: סופי יחידות מוסיקליות מוטעמים בעלי מליסמות.

 

   =                 _=        _ 

 |תיו**-ו|ראו נא חן שפ

      =            _=       _ 

 טעם אשכנזי ב"חכמתו"  |בה***|-ר-תו ה-|מ-חכ

                              לשמירת המשקל_              =_            =

 הטעמה לא שגרתית על התחילית ב'מא* -פו| א-צ-צפ-ב

    =           _=     _ 

  ראהלדיון על הטעמת המילה "אבא", לו א|בא** -מ-ב|מל

   124עמוד  _   = _            =     

 |לי**-ל-עו-|יש כ-ה

     =              _=   _ 

 |חי**-רו-אפ-|יש כ-ה

       =                _=       _ 

 |בני הוא* -רי ש-|רי אש-אש

   =            _=   _ 

טעם אשכנזי על "אמו", לשמירת |כי*** -נו-מו א-|א-ו

 המשקל
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 "היש כעוללי", אברהם צבי אידלסון:

 

 
 
 
 

 

 אברהם צבי אידלסון, הטעמה דקדוקית: דרך הלחנת המשקל הפואטי,

 

 

     =               _=         _ 

 |לי* * * * -*ל-עו-|יש* כ-ה

     =               _=        _ 

 |לי* * * *-*ז-גו-|יש* כ-ה

●      ●    =                _=          _ 

 |ניו* * * *-אור פ-|ואי* וכ-ל-ה

●      ●   =              _=        _ 

 |לי* * * *||-*ז-|איר** מ-כן י

 

 מליסמות.מסומנים בעיגול: סופי פרזות מוטעמים בעלי 

 



 פרק שלישי: חנינא קרצ'בסקי

122 

 

 "היש כעוללי", דניאל סמבורסקי:

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

דניאל סמבורסקי,  ,דרך הלחנת המשקל הפואטי

 הטעמה דקדוקית:

     =       _● ●   =      _ 

 |לי* * -*ל-עו-|יש כ-ה

     =       _●●  =       _ 

 |לי* *-*ז-גו-|יש כ-ה

 ● ●   =   ● ●          _=        _ 

 |ניו* *-אור פ-כ-|ואי ו-ל-ה

    =       _ ● ●   =       _ 

    היפוך המילים ליצירת הטעמה דקדוקית |לי* *-ז-|איר כן* מ-י

     =       _●  ●   =        _ 

 |לי* *-*ל-עו-|יש כ-ה

     =       _● ●   =       _ 

 י* *ל|-ז*-גו-|יש כ-ה

       =   ● ●       _=         _ 

 ני*| הוא* * -ב-|רי ש-אש

● ●   =     _● ●   =        _ 

 |כי* *-נו-|מו* * א-א-ו
 

מסומנים בעיגול: סופי 

יחידות מוסיקליות 

מוטעמים בעלי 

 מליסמות.
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     =               _=         _ 

 |לי**** -*ל-עו-|יש* כ-ה

     =               _=        _ 

 |לי*****|-*ז-גו-|יש* כ-ה

=             _=            _ 

 ניו**|-פ-כ-תן**| ו-מי* י

=                 _=         _ 

 |לי****-ז-איר מ-כן* י

     =          _● ●   =          _ 

 |או** נא* -ר-**טו* ו-|בי-ה

       =                _  =        _ 

 |רו*****|-ד-ה-את| בני** ב

=               _   =           _ 

 **נת-|תו-רו* כו-ש-ב-ל

       =                 _=        _ 

 |רו*****-*ווא-צ-|נק* ל-ע-ו

 

=                _=             _ 

 תיו**|-פ-או נא**| חן ש-ר-ו

=                  _=          _ 

 |בה*****|-ר-תו ה-*מ-חכ

=                  _=        

 |מא** -פו* א-צ-צפ-ב

     _=                 _=          _ 

 |בא*****|-לו* א-*מ-*ב|מל-ו

=                  _=              _ 

 בא*|לה לה לה**-מא* א-א

       =             _    =        _ 

 |לי**** -*ל-עו-|יש* כ-ה

       =                  _=        _ 

 |חי*****-*רו-אפ-|יש* כ-ה

=                  _=           _ 

 |בני** הוא**| -רי* ש-*ש-א

=                _=         _ 

 |כי*****|-נו-מו א-*א-ו

 

 נחום נרדי )הטעמה דקדוקית(: דרך הלחנת המשקל הפואטי,

31 

28 

25 

21 

17 

13 

9 

5 

מסומנים בעיגול: סופי 

פרזות מוטעמים בעלי 

 מליסמות.
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 השוואת ארבעת הלחנים:

: מתוך ארבע הגרסאות המובאות כאן, שלוש מולחנות בהטעמה דקדוקית הסדרת ההטעמה הדקדוקית בארבע ההלחנות

ברובה, אך משלבת שתי מילים המוטעמות אשכנזית מדוייקת ועקבית, ואחת, זו של קרצ'בסקי, היא דקדוקית 

" מוטעמת כאן מלרעית, כמו בהגייתה המקורית הארמית, אך בשונה ממה שנהוג אבא" מילה. הימו"(א"-תו"ומ)"חכ

מוטעמות מלרעית. לעומת זאת,  (22" )תיבה אמא( ו"24" )תיבה אבאהמילים " נרדיבשפת הדיבור. גם בלחנו של 

( נהגות המילים "אבא" ו"אמא" מלעילית, בצורתן הדיבורית המקובלת 25לאחר מכן )תיבה  במלמולי הפעוט שבאים

 בימינו. 

בשלושה מהלחנים קיים שינוי במילות השורה השלישית )ובאחד מהם גם בשורה הרביעית(, על מנת ליצור הטעמה 

ֹר אוּוכְ  יו אִלי" למילים: "ַהלְ זָמַ  ִאיריָ  נָיו ֵכןפָ ֵּתן ּוכְ יִ  דקדוקית מתנגנת: אצל קרצ'בסקי וסמבורסקי הופכות המילים: "ִמי

(, והשורה "ונָיֹר פָ אוּוכְ  יו אַהלְ "י!". אצל אידלסון משתנה רק השורה השירית השלישית )לִ ֵכן ַמזָ  רִאיו * * יָ נָיפָ 

דקדוקית.  בהטעמה, אך הטקסט על פי מילותיו המקוריותהשירית הרביעית נשארת על כנה. נרדי בוחר להלחין את כל 

מאפשר לו ריווח הברות גדול מאוד, ומגמיש את התאמת הטעמים ה, משקל 6/8לשם כך הוא בוחר במשקל של 

שני הלחנים )אידלסון ונרדי(  –המחודשים למילים. יצוין שגם אידלסון בוחר להלחין את השיר במשקל זה, ואכן 

שונות, שבהן המילים זהות בשתי הגרסאות. הנה גרסת דומים מאוד ריתמית האחד לשני, ובפרט בשתי השורות הרא

 אידלסון )והפעם משמאל לימין, כדי שההשוואה תוכל להיות קלה יותר(:

 
 

 והנה גרסת נרדי לאותן התיבות:

 
 

בהטעמה אשכנזית. המעבר להטעמה דקדוקית גורם  ,שורות מסתיימת בסיום נקביהכל אחת מבו ביאליק יצר שיר ש

יכולים להיות מולחנים כסיומים זכריים. למרות זאת, אצל כל המלחינים  היחידות המוסיקליותלכך שכמעט כל סיומי 

בחלק יש בחירה להפוך )בשנית( חלק מהסיומים לסיומים נקביים, על ידי הוספת מליסמות על ההברה האחרונה 

, ראינו שקיימת תופעה של הוספת  4.2.1. מקומות אלו מוקפים בכל לחן בעיגול. בסעיף יותמהיחידות המוסיקל

לעיל,  הבלחנים דקדוקיים בשירי קרצ'בסקי. בפרק העוסק בשירי יואל אנגל )רא יחידות מוסיקליותמליסמות בסופי 

( נראה שגם אצלו תופעה זו קיימת בשיריו הדקדוקיים. כאן אנו רואים את התופעה הזו גם בפרק על אנגל  4.2.4סעיף 

     אצל שאר מלחיני התקופה והתקופה העוקבת לה.
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דומה מאוד בארבע הגרסאות: שתי שורות השיר הראשונות מולחנות בצורה זהה, או כמעט  הלחנת העקומה המלודית

(. ההקבלה המילולית בין השורה 3-4לתיבות  - או כמעט זהות - זהות 1-2זהה )אצל ארבעת המלחינים תיבות 

ות את השורה , המייצג5-6הראשונה לשנייה גרמה לכל המלחינים לייצר גם הקבלה במקום זה במנגינה. בתיבות 

השירית השלישית, יש עליה מלודית לפסגת הפרזה. גם כאן נראה שתוכן השיר המבטא את התרגשות האם, מתבטא 

, המסיימות את הפרזה ומייצגות את השורה השירית 7-8אצל כל המלחינים בעליית העקומה המלודית. בתיבות 

אידלסון וסמבורסקי, כיוון ששם מסתיים השיר(, או  הרביעית, יש ירידה לנקודת ההתחלה, לטוניקה )אצל קרצ'בסקי,

 שאינו שיר בתים(. למדרגה השניה בסולם )אצל נרדי, שממשיך לפתח את השיר כשיר

. שמונה התיבות )ככל הנראה עם שני בתים( קרצ'בסקי ואידלסון הלחינו שיר בתים מבנה השיר ואיפיונו הסולמי:

שורות הטקסט הבאות חוזרות . כל טקסט הראשונותהארבע שורות את  בכל אחד משני לחנים אלה מכילותהראשונות 

בית ופזמון, כאשר דווקא הפזמון הוא זה החוזר פעמיים  הכוללעל אותה המנגינה שוב ושוב. סמבורסקי הלחין שיר 

בחינה מבשינוי המילים. נרדי הלחין שיר מתפתח, שבסיומו יש חזרה על המילים והלחן של שמונה התיבות הראשונות. 

האחד לשני, עם מנגינה  -קרצ'בסקי ואידלסון–סולמית )וגם מבחינת אופי הלחן( דומים שני הלחנים המוקדמים 

מנסים להראות תום  –נרדי וסמבורסקי  –מינורית )שניהם בסול מינור(, גלותית משהו, ושני הלחנים המאוחרים יותר 

ן מודאלי מסוים, של הדגשת המדרגה השישית בסולם. זהו ופשטות עם מנגינה מז'ורית ונאיבית. אצל נרדי יש אפיו

 )ראה סעיף  פרק שיעסוק בניתוח שיריו של מלחין זהבאפיון שנראה אותו גם בשיריו הדקדוקיים של יואל אנגל, 

 .בפרק העוסק ביואל אנגל( אנגל בעברית: חיזוק המדרגה השישית בסולם מז'ורימאפיין של שירי 

: לחנו של קרצ'בסקי הוא הפחות מליסמתי מבין ארבעת הלחנים. מאפיין זה, של מיעוט מליסמות, נמצא מליסמתיות

המליסמות בשירי קרצ'בסקי ברבים משיריו הדקדוקיים. בסוף פרק זה אנסה לתת הסבר אפשרי למיעוט 

הדקדוקיים.
300
המלחינים האחרים שנסקרו  מאתהלחנים  שלמאפיין  אינושזה  לראות, ניתן הנוכחית לצורך ההשוואה 

ניתן יהיה לראות שזה גם לא מאפיין את שיריו הדקדוקיים של אידלסון. מיעוט המליסמות  בפרק הבא .בסעיף זה

 י הדקדוקיים, ולא מייצג סגנון תקופתי. מאפיין רק את שירי קרצ'בסקהמוצג כאן 

 

לסיכום ההשוואה בין הלחנים ניתן לראות כי הם דומים בצורת הסדרת רוב המילים בלחן באופן דקדוקי, ואצל חלק 

. למרות שבכל ארמית, שאינה אופינית לשפת הדיבור הטעמה מלרעית ותמהמלחינים המילים "אמא" ו"אבא" מקבל

 לא )שהרי הן הולחנו בדקדוקית(, כל המלחינים בחרו היחידות המוסיקליותהלחנים היה פוטנציאל לסיום זכרי של 

עם מליסמה על ההברה האחרונה. גם העקומה המלודית  סיומיםלממש את הפוטנציאל הזה במלואו, והלחינו חלק מה

ם, והיא נובעת ישירות ממבנה הטקסט ומתוכנו. מבנה השיר של הבית הראשון בשיר היה דומה מאוד בארבעת הלחני

זהה אצל אידלסון וקרצ'בסקי, ושונה אצל שני המלחינים המאוחרים יותר, וכך גם האפיונים הסולמיים. מבחינה 

 .יחידות מוסיקליותמליסמתית, קרצ'בסקי מציג את המנגינה הדלה ביותר במליסמות, וכל אלה נמצאות בסופי 

                                                           
300
 .8ראה סעיף  
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 "  "גליליה .1.1.1

אשר ברש ות השיר השני שבו נבחן את שינוי מקום הטעם בין השיר הכתוב למולחן הוא "גליליה", למיל

(1889-1952:) 

 

כדוגמא ללחן שבו יש קדמה, על אף שהטקסט המקורי, שנכתב באשכנזית, לא דרש זאת.   5.2 שיר זה ניתן בסעיף 

הקביעה שטקסט השיר נכתב באשכנזית דורשת עיון מדוקדק, כיוון שהבית הראשון בשיר יכול להיקרא הן באשכנזית 

 זהה של התאמה: והן בדקדוקית במידה

, הטעמה אשכנזית, משקל פואטי של הבית הראשון

 טטרמטר טרוכאי עם אורך שורות משתנה:
_                          =      _ = 

 חול-פך כ-מון ה-חר-צניף ה
_       =          =         _ 

איפוס השווא ב"עוממה" נשמע זר ממה * *  -רת עו-נ-כ-ה

לאוזניים מודרניות, אך מקובל בראשית המאה העשרים, אולי כי הקשר 

 הגייה בעברית עדיין לא הושלם. -כתיבה 

_                          =      _ = 

 כול-ני י -יחשות וא-בה ל-א
                =   _     =_ 

ל' השני -במילה "גליליה" ניקדתי את הה ** ** **  יָ לְ  -ילִ גְ 

בשווא, ואיפסתי אותו, כמילה המתכתבת עם "עוממה". חילופים כאלה 

 בין חיריק לשווא נפוצים מאוד בעברית.

 

הטעמה  משקל פואטי של הבית הראשון

 דקדוקית, טטרמטר ימבי וטרוכאי לסירוגין:
       _                    =      _ = 

 חול *-פך כ-מון ה-חר-צניף ה
_                =      _ = 

המילה "עוממה" נהגית בגרסה זו מה -מ-רת עו-נ-כ-ה

בצורה יותר מקובלת כיום, וגם בצורה המבוטאת טוב יותר 

 מבחינת דיקציה

   _                            =     _ = 

 כול-ני י-חשות ואי-בה ל-א
          =     _       =_ 

בהסדרה זו המילה "גליליה" לא ה ***  * יָ  -* לִ -ילִ גְ 

מתכתבת עם משקל שאר השורות, אך דבר זה דווקא מבליט 

 אותה כנושא השיר
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_          _           _     _  

 גה-תו-ה-רים ש-ה-ין הב
_       _          _          _ 

 פה * *-פ-תם חו-ב-על שי
_              _         _     _  

 גה-נו-בי יד ע-חתה כא-מ
  _             _   _    _ 

 ה ** ** **יָ לְ  -ילִ גְ 
 

המילה "עוממה" נהגית בימינו כמילה בת שלוש תנועות, דבר שתורם לדיקציה ברורה יותר שלה. גם בהגיה דקדוקית 

וגם בהגיה אשכנזית אין כלל אחיד לגבי איפוס שוואים או החלת תנועה עליהם. עם זאת, בהגייה אשכנזית קיים חופש 

גדול בצורה קיצונית בנושא זה.
301
ממה", שבו השווא מתאפס ולמעשה לא ניתן עוו זה המוצג במילה "מקרים כמ 

ברציפות נשמע אמנם חריג בעברית בת ימינו, אך בראשית המאה העשרים  הזהותלבטא בבהירות את שתי האותיות 

ניתן למצוא דוגמאות נוספות לאיפוס שוואים כזה.
302
דוגמא מפורסמת לשקילה דומה, כזו שלא ניתן לבטא בה  

.ת שני העיצורים הזהים הסמוכים, היא בשיר "תחזקנה" מאת ביאליקבבהירות א
303
מקרים כאלה מצביעים על כך   

 שהשירה העברית בתחילת המאה העשרים עדיין הייתה יותר כתובה ופחות מדוברת. 

 

לכאורה יש יתרונות להסדרה אשכנזית וגם להסדרה דקדוקית בבית הראשון בשיר גליליה. ההסדרה הדקדוקית היא 

בעלת שורות יותר מאוזנות באורכן, ונהגית עם דיקציה יותר ברורה. בהסדרה האשכנזית המילים "עוממה" ו"גליליה" 

מתכתבות האחת עם השנייה, ויוצרות תחושה משקלית מיוחדת מצד אחד )בשל אורכן המשתנה של השורות(, אך 

 הומוגנית מצד שני.

עיון בשאר בתי השיר לא משאיר מקום לספק שברש התכוון לכותבו בהטעמה אשכנזית. לפנינו כל השיר בהסדרה 

 אשכנזית, ולאחר מכן כולו בהסדרה דקדוקית, כאשר המילים הבעייתיות בהסדרה זו מסומנות בירוק: 

 

 

                                                           
301
 .10-11, עמודים המהפכה הריתמיתעוזי שביט,  
302
 57ראה כללים לאיפוס והנעת שוואים המובאים בפרק המתודולוגיה, בעמוד  
303
חֹו-הַ נּו -ֵחי-אַ -ָכל ֵדי-נָה יְ -ֱחַזק  -תֶ    פתח ב"תחזקנה" ושוואים ב"מחוננים"-איפוס חטף נְנִים-מ 
    

 

_            _             _      _  

 חול-פך כ-מון ה-חר-צניף ה
_   _          _         _ 

 ממה * *-רת עו-נ-כ-ה
_         _                      __  

 כול-ני י-חשות ואי-בה ל-א
  _             _   _    _ 

 ה ** ** **יָ לְ  -ילִ גְ 
 

_          _            _      _  

 רים-קים לך הם ז-ח-מר-מ
_      _          _         _ 

 אבה * *-פש דו-תי נ-בא
_           _          _     _  

 רים-ה-ני בת ה-אי-רפ-ות
 _                 _     =_ 

 ה ** ** **יָ לְ  -ילִ גְ 
 

_         _           _    _  

 רת-נ-כי-פים ב-כ-על ה
_        _         _        _ 

 צצה * *-נה נו-ב-ראי הל
_           _          _        _  

 רת-ה-בי היא מז-על דם לי
  _             _   _    _ 

 ה ** ** **יָ לְ  -ילִ גְ 
 

  עם אורך שורות משתנה: טטרמטר טרוכאי הטעמה אשכנזית, משקל פואטי, 
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השורה השלישית בבית 

השלישי יכולה לקבל 

הסדרה דקדוקית נוספת, 

דוחסת הברות ולא 

אופיינית למשקלי 

 התקופה:
 _          _          _         _  

 רים*-ה-הני בת -אי-רפ-ות

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

כפי שניתן לראות, ההסדרה האשכנזית ממקמת את הטעמות המילים בצורה תקנית יותר מההסדרה 

עיון בשירי הסדרה אשכנזית גם תואמת את המאפיינים הסגנוניים של המשורר אשר ברש: הדקדוקית. 

ברש מראה שכל השירים שפורסמו בספר שבו מופיע גם השיר "גליליה" שקולים באשכנזית. זהו ספר 

.1915-ו המוקדמים של ברש, שיצא לאור בשירי
304
עיון בספר שיריו המאוחרים, שיצא כארבע שנים  

השירים שקולים באשכנזית, בספר זהלפני מותו, מראה שגם 
305
כולל שירים שנכתבו בתקופה שבה  

בארץ כבר כתבו שאר המשוררים מזה זמן בהטעמה דקדוקית )המעבר להטעמה דקדוקית בשירי 

וף שנות העשרים, וניתן אפילו למצוא לו עדיין הדים בשנות השלושים,המבוגרים נעשה בס
306
אך ספרו  

1948-המאוחר של ברש פורסם ב
307
.) 

                                                           
304
 (.1915, )יפו: הוצאת השרון, תמולאשר ברש,  
305
 , )תל אביב: הוצאת מסדה, תש"ט(.צל צהרייםאשר ברש,  
306
 .84, עמוד הזמר העברי בראשיתורשף,  
307
עוזי שביט אינו מסכים עם קביעה זו, ומציין את ברש כאחד ממשוררי דור ביאליק שעשו את המעבר בין  

-קבעה נורית תמיר 1988-. ב170עוזי שביט, "השיר הפרוע", עמוד  הטעמה אשכנזית לדקדוקית. לעיון:
סמילנסקי, "יצירתו של ברש בעיני -יין לא נערך" )נורית תמירסמילנסקי ש"ניתוח בלשני מחקרי בלשון ברש עד

(, עמוד 1988, )תל אביב: הקיבוץ המאוחד, אשר ברש, מבחר מאמרי ביקורת על יצירתוהביקורת", בתוך 
23  ). 

 הטעמה דקדוקית, טטרמטר ימבי/טרוכאי לסירוגין:משקל פואטי, 

 

       _          _         _      _  

 חול *-פך כ-מון ה-חר-צניף ה
_      _          _      _  

 מה-מ-רת עו-נ-כ-ה
   _             _               _    _  

 כול-ני י-חשות ואי-בה ל-א
  _        _     _       _ 

   * יָה *** -* לִ -ְגִלי

 

     _       _            _      _  

 גה-תו-ה-רים ש-ה-בין ה
     _        _          _      _  

 פה*-פ-תם * חו-ב-על שי
     _            _         _     _  

 גה *-נו-בי יד ע-חתה כא-מ
  _        _     _       _ 

 * יָה *** -* לִ -ְגִלי

 

    _         _              _     _  

 רים-קים לך הם ז-ח-מר-מ
_          _          _      _  

 בה *-א-פש דו-תי נ-בא
    _           _           _     _  

 רים-ה-בת ה ני-אי-רפ-ות
  _        _     _       _ 

 * יָה *** -* לִ -ְגִלי

    _        _          _      _  

 רת-נ-כי-בפים -כ-על ה
      _         _        _     _  

 צה-צ-נה * נו-ב-ראי הל
    _            _            _      _  

 רת-ה-מזבי היא -על דם לי
  _        _     _       _ 

 * יָה *** -* לִ -ְגִלי

השורה השנייה בבית השני 

יכולה לקבל הסדרה 

 דקדוקית נוספת:
   _         _       _       _  

עם צצה -נה נו-ב-ל-אי ה-ר

איפוס השווא ב"נוצצה", כמו שהיה 

גם בהסדרה האשכנזית במקום זה. 

ההסדרה הדקדוקית הראשונה 

שהובאה לעיל כוללת חור לא 

 אופייני באמצע השורה.
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קרצ'בסקי בחר להלחין שיר זה בהטעמה דקדוקית. כדי להחיל את ההטעמה הדקדוקית, הוא נדרש 

למגוון אמצעים, הן מבחינה מוסיקלית והן מבחינה הטעמתית: לעיתים הוא חורג מהריתמוס הקבוע של 

השיר, ולעיתים הוא דווקא בוחר לשמר את הריתמוס שהותווה בתחילת הלחן, ולצורך כך הוא נאלץ 

נכונות דקדוקית. למרות ההטעמות הלא שגרתיות,  שאינןהטעים מילים מלעיליות בהטעמות מלרעיות ל

בתמלילו האשכנזי של שוואים שאופסו  :העברת השיר לדקדוקית מיטיבה עם הדיקציה של המילים

 מקבלים בלחנו של קרצ'בסקי צליל משלהם. הנה דרך הלחנתו את המשקל הפואטי של השיר: ברש,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :דקדוקיתדרך הלחנת המשקל הפואטי, 
 

●              =●  ●        _●       ●    =●   ●       _●     

 בשל הפיכתו לדקדוקי, השיר מתחיל בקדמה שאופיינית להלחנת קרצ'בסקי הדקדוקית.חול* -|פך* כ-מון* ה-*חר-צניף| ה

●   ●    =●  ●        _● ●        =●          

 דחיסת שתי הברות בקדמה נוצרת עקב הפיכת השורה הקודמת מאשכנזית לדקדוקית.|מה*** -*מ-*רת עו-|נ-כ-ה

●       =●  ●           _●     ●          =●  ●       _    

 כול*|-|ני* י-חשות* ואי-|בה* ל-א
        =     _    = _●  

 *|יה***-*ל-גלי

●      =● ●         _●  ●        =●  ●       _●    

 ", לשמירה על הרתמוס לחן קבוע.רתהטעמה מלרעית לא שגרתית על המילה "כינרת*  -*נ-|כי-פים* ב-*כ-על| ה

●          =● ●       _●   ●            =●          

 "נוצצה"-וחריגה מהריתמוס, לשימור הטעמה מלרעית בשתי המילים: "הלבנה" |צה*** -צ-נה* נו-*ב-ראי| הל

●        =●    ●            _  =●    ●         _●  ●        

 חריגה מהריתמוס, לשימור מלעיליות המילה "מזהרת", בסביבה מלרעית. *רת| -ה-בי*| היא* מז-על| דם* לי

        =     _    = _●  

 *|יה***-*ל-גלי

 

6 

12 

6 

12 
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מקצבית רפיטטיבית למדי. עם זאת, עיון מדוקדק בשיר  קרצ'בסקי הלחין את השיר הזה עם תחושה

מראה שהמעבר של השיר משיר הכתוב בהטעמה אשכנזית לשיר המולחן בהטעמה דקדוקית מחייב אותו 

לדחוס הברות במקומות מסוימים, להלחין מליסמות במקומות אחרים, ולהסיט מילים מלעיליות אל עבר 

ליצור אחידות של משקל השיר במיקום ההטעמות החדש.  הטעמה מלרעית לא תקנית, כל זה על מנת

( ו"נוצצה" )קדמה 3דחיסת ההברות מתקיימת בשני מקומות בשיר: במילים "הכינרת" )קדמה לתיבה 

 (. המילה "הכינרת" התפרשה אצל אשר ברש על פני חצי שורה,  וקיבלה שתי הרמות:12לתיבה 

_    _ 

 -^ -רת  ^-נ-כ-ה

 

 שתי ההברות הראשונות במילה נדחסות למעין פיאון: בלחנו של קרצ'בסקי 

 

●     ●  _ 

 -^- -רת  -נ-כ-ה

 

דחיסה זו משמשת כפיצוי להסטת כל ההטעמות הברה אחת קדימה בשורה שלפני כן. אצל אשר ברש 

 שורה זו מוטעמת כך:

_             _            _      _  

 חול-פך כ-מון ה-חר-צניף ה

 

 קי כך:ואילו אצל קרצ'בס

        _          _          _      _  

 חול-פך כ|-מון ה-חר-ה|צניף 

 

במילה "נוצצה" דחיסת ההברות מתרחשת מסיבה של הגיה: אמנם גם כאן הטעם בכל המילים שלפני 

דומה שקרצ'בסקי היה יכול להמשיך בהסטה זו ללא דחיסת ההברות. ומילה זו מוסט הברה אחת קדימה, 

למרות זאת, הרגיש כנראה קרצ'בסקי בחוסר הדיקציה שקיימת בחלוקתה של המילה הזו לשתי הברות, 

 .ןעל ידי דחיסת הברות שלושלפזרה על פני והחליט 

 

. 6ה "יכול" בסוף תיבה הוא המיל הלחן לעומת משקל השירמשקל  איזוןמקום שבו יש מליסמה לצורך 

 אצל ברש משקל המילים הוא כזה:

  

 

_         _                 _     _  

 כול-ני י-חשות ואי-בה ל-א
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נצרך להוסיף מליסמה על ההברה  הואקרצ'בסקי מסיט את כל המשפט פעמה אחת קדימה, כיוון ש

 האחרונה במשפט:

      _         _                _    _  

 כול *-|ני י-חשות ואי-בה ל-א|

 

. אצל ברש המשקל בשורה זו רציף, ללא 13עוד מקום ובו מליסמה לצורך זהה: במילה "ליבי" בתיבה 

 חורים:

_           _           _       _  

 רת-ה-בי היא מז-על דם לי

 

המילה "ליבי". קרצ'בסקי מסיט את מחצית השורה הראשונה קדימה, ובוחר ליצור מליסמה על סוף 

. לו הסטת השורה מחציתה השנייה של השורה מורכבת ממילה חד הברתית ולאחריה מילה מלעילית

לפגוע בטבעיות הטקסט המולחן, ולכן קרצ'בסקי בוחר באפשרות המליסמה היתה ממשיכה, היה זה עלול 

 באמצע הפסוק:

      _          _          _       _  

 רת-ה-מזבי *| היא -על| דם לי

 

מילה שאותה קרצ'בסקי  הופך למלרעית, למרות שהיא מלעילית הן באשכנזית והן בשיר בנוסף, יש 

. במקרה זה קרצ'בסקי בוחר בצורת ההטעמה הלא 10בדקדוקית. מדובר על המילה "הכינרת" בתיבה 

 שיגרתית על מנת להמשיך עם סדירות הסטת הטעם קדימה. אצל ברש:

_         _           _     _  

 רת-נ-כי-פים ב-כ-על ה

  

 ואילו אצל קרצ'בסקי:

     _        _           _     _  

 רת-נ-|כי-פים ב-כ-על| ה

 

 

לסיכום שיר זה ניתן לראות שקרצ'בסקי נזקק למגוון אמצעים על מנת לאפשר את הסטת הטעם להטעמה 

בצורה לא שגרתית על מנת לאפשר את דקדוקית: הוא דוחס הברות, מלחין מליסמות ומטעים מילים 

 מעבר ההטעמות.
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 "  "אגדה .1.1.1

השיר האחרון שאסקור את ייחודו בשל שינוי במיקום ההטעמות בין השיר הכתוב למולחן הוא השיר 

"אגדה", למילותיו של יעקב פיכמן.
308
אפשר לשקול את השיר הזה הן באשכנזית והן בדקדוקית במידה  

  י השקילה ולאחר מכן אעריך מהי השקילה שאליה כיוון פיכמן.אראה את שני סוגזהה של הצלחה. 

 

 

 

 

 
 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
308
 , בסעיף העוסק בקדמות בשירים.109שיר זה נסקר בקצרה בעמוד  

 דקדוקית, בדימטר אמפיברכי: משקל פואטי,

 

       _           _ 

 רת-נ-על שפת ים כ

       _             _ 

 רת-א-מון רב תפ-אר

    _           _ 

 טוע -גן אל שם נ

            _         _ 

 ע-נו-לא יבו עץ 

 

 

           _           _ 

 ער-מי גר שם רק נ

    _             _ 

 ער-דמי י-עוף ב-כ

              _     _ 

 רה הוא-מד שם תו-לו

       )  _      (  _      _ 

 הו-י-ל-ביא( א-נ-פי )ה-מ

 

     _           _ 

 לח-גל לא קוהס 

      _          _ 

 רח-פו-כל עוף ה

     _         _ 

 ע-מ-שו-מד ו-עו

      _           _ 

 לע-רת אל בו-תו

 שינוי: השמינית בשורה

 הטעמה הוספת) משקל

 שלוש עוד כלומר, נוספת

 "(.הנביא: "שלמות הברות
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( השייך לדורם של טשרניחובסקי וביאליק, הרבה לכתוב בהטעמה אשכנזית, לפחות 1881-1958יעקב פיכמן )

נשלח לערוך ירחון עברי  1914-. ב1912-ב היתה בכתיבתו המוקדמת. הוא עלה פעמיים לארץ: עלייתו הראשונה

. על סגנון כתיבתו המאוחרת יש מחלוקות בין 1919-בברלין, וחזר לארץ רק לאחר מלחמת העולם הראשונה, ב

 בטרימטר טרוכאי:, באשכנזית, משקל פואטי

 

 

_     _          _ 

 רת-נ-על שפת ים כ

_             _           _ 
 רת-א-מון רב תפ-אר

_          _        _ 
 ע -טו-גן אל שם נ

_     _       _  

 ע-נו-בו עץ לא י

 

 

_       _       _ 

 ער-מי גר שם רק נ

  _      _       _ 

 ער-דמי י-עוף ב-כ

        _        _       _ 

 רה הוא-מד שם תו-לו

_    _                 _ 

 הו-י-ל-פי )הנביא( א-מ

 

 

_      _        _ 

 ח-ל-הס גל לא קו

    _        _   _ 
 ח-ר-פו-כל עוף ה

_     _       _ 

 ע-מ-שו-מד ו-עו

_      _        _ 

 ע-ל-רת אל בו-תו

 

 

 

 

 

 שינוי: השמינית בשורה

 הטעמה הוספת) משקל

 שלוש עוד כלומר, נוספת

 "(.הנביא: "שלמות הברות
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החוקרים. כותבת יעל רשף: "...ח"נ ביאליק ויעקב פיכמן עוצבו כמשוררים בתחום ההגייה האשכנזית והתקשו 

להסתגל למערכת ההגייה החדשה".
309
מנגד, אפשר למצוא תיאורים של שני חוקרים אחרים. עוזי שביט כותב:  

ישראלי, ובעקבותיו שירים נוספים -שירו הראשון של שלונסקי במבטא הארץ "דבר"מתפרסם ב 1926"בראשית 

במבטא זה.... לאלו מצטרפים לא רק בני המשמרת הצעירה, אלא גם בני המשמרת הוותיקה, כיעקב פיכמן ואשר 

ברש".
310
על פיכמן: "רבים רמזו על המעבר שחל בשירתו מן הנגינה האשכנזית  כותבת סמילנסקי-תמירנורית  

.'לספרדית, על השינויים ששינה בשירים רבים כשחזר וכתבם בהברה "הנכונה"
311
השיר "אגדה" נכתב תמלילו של  

, בתקופה שבה שירי ילדים רבים כבר נכתבו בעברית דקדוקית, ואילו השירה הכללית עדיין דשדשה במחוזות תרע"זב

זהו שיר  חד גיסאהתכוון פיכמן: מ וסוג ההטעמה שאלי ומהמבהיר  אינועדיין  שהוצג לעילההטעמה האשכנזית. המידע 

ומצד שלישי, מדובר במשורר בעל מודעות מדובר במשורר שהרבה לכתוב באשכנזית בתקופה זו.  אידך,ילדים. מ

גבוהה למעבר ההטעמות, שעשה נסיונות להתאים את שיריו להטעמה החדשה. ייתכן שפיכמן בעצמו עשה בשיר זה 

נראה שירים הנקראים  6.2 בסעיף של שיר שיכול להיקרא הן באשכנזית והן בדקדוקית.  –וירטואוזי למדי  –ניסיון 

בצורה זהה בעברית אשכנזית ובעברית דקדוקית. אלו שירים הכוללים בייחוד מילים מלעיליות, מילים חד הברתיות 

מילים הנקראות בצורה שונה בעברית ונסוג אחור. גם שיר זה כולל מילים מלעיליות וחד הברתיות לרוב, אך יש בו גם 

אשכנזית ובעברית דקדוקית )ארמון, לומד, תורה, עומד, תורת(. ייחודו של שיר זה בכך שניתן לקרוא אותו בשתי 

מערכות הטעמה, כאשר ההטעמות ממוקמות במקומות שונים, אך עדיין הגיוניים. עם זאת, מערכת ההטעמה הדקדוקית 

מזו האשכנזית. צירופי המילים "על שפת", "גן אל" ו"כל עוף" נשמעים טוב יותר כאשר נשמעת קולחת יותר בשיר זה 

בשיר הטעמתם על המילה השנייה, החשובה יותר, ולא על המילית )"על", "כל"( או על מילה נסמכת )"גן"(. מילים 

, משום פי"מ" ו"דמיבעוף" "כהן המילים " משקל פואטי אשכנזי זה תבעת החל בעליל שנשמעות לא תקניותזה 

 במשקל פואטיעל התחילית במילה. כמו כן, המילה "תורה" שבבית השני מוטעמת בדקדוקית גם  ממוקמת שהטעמתן

 המילים :הטעמה אשכנזיתבו רק שלוש מילים מקבלות אם מחילים על השיר משקל פואטי אשכנזי,  ,למעשה .אשכנזי

נראה שאם פיכמן לא חשב על דו הטעמתיות וירטואוזית, הוא כנראה חשב על  אלו"עומד". מסיבות ו"ארמון", "לומד" 

 שיר זה כמוטעם דקדוקית.

 

  

                                                           
309
 .78, עמוד הזמר העברי בראשיתורשף,  
310
 .170עוזי שביט, "השיר הפרוע", עמוד  
311
 . 29, עמוד יצירתו של ברש בעיני הביקורתסמילנסקי, -תמיר 
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הלחנתו של קרצ'בסקי מתבססת דווקא על ההסדרה בהטעמה אשכנזית, תוך שהוא משפץ את המקומות הבעייתיים 

 "(:מדהטעמה דקדוקית למילה "לו", וכן דמי", "בעוףבצורת הסדרה זו להטעמה תקנית )"כ

 

 

 

 

 

 

 

בלחנו של קרצ'בסקי חוסר בהירות בעניין מיקום ההטעמות. לכאורה, רוב המשקל  םלמרות האמור לעיל, למעשה קיי

זה אמור כבלחן זה אכן תואם את ההברה האשכנזית, זו שייתכן שפיכמן דווקא לא כיוון אליה. משקל בגוון אשכנזי 

בטקסט(. הבית האמצעי הולחן ברובו  9-12בטקסט(, והאחרון )שורות  1-4בייחוד לגבי הבית הראשון )שורות 

 : )גרסת "צלילי חנינא"(:דרך הלחנת המשקל הפואטי

 

             =    _●  ●   =      _ 

 *רת*|-|נ-על * שפת ים כ

         =  _  ●     ●             =_ 

 *רת*|-|א-*מון רב תפ-אר

       =   _●   ●    =    _ 

 *ע*| -|טו-גן * אל שם נ

           =  _   =  ●● _ 

 *ע*|-|נו-יבו עץ לא 

 

            =   _            =  _ 

 *ער-מי גר שם רק |נ

              =●  ●       _ =    _●        

 *ער*-מי* |י-ד-|עוף ב-כ

●             =         _         =      _ 

 |רה * הוא-|מד* שם תו-לו

             =    _●   ●       =_ 

 *הו*|-|י-ל-פי א-|פי מ-מ

 

           = _  ●   ●          =_ 
 *ח*|-|ל-הס * גל לא קו

          =   _●   ●        =_ 

 *ח*|-|ר-פו-כל * עוף ה

      = _●   ●         =_ 

 *ע*|-|מ-שו-מד ו-עו

              =       _     =_ 

 *ע*|-|ל-רת אל בו-תו

6 

13 

19 
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מון" ארבהטעמה דקדוקית. הטעמת המשקל מתחילה על ההברה הראשונה )"על", בתיבה הראשונה( וגם המילים "

במבט מעמיק יותר ביחסים בין הדגשים  עם זאת,( מקבלות הטעמה אשכנזית. 21מד" )תיבה עו( ו"3)תיבה 

ההטעמות: המילים מיקום שרב הבלבול על הבהירות בעניין  ניתן לגלותשונים למיקום ההטעמה, המוסיקליים ה

( הולחנו במובהק ובמודגש בהברה דקדוקית, תוך שינוי הריתמוס הקבוע של השיר. 13-14"לומד" ו"תורה" )בתיבות 

מו בגרסה האשכנזית(, גם זאת ( קבלו את הדגש הנכון להן )שלא כ15( ו"כעוף" )תיבה 11גם המילים "מפי" )תיבה 

ע"י שינוי הריתמוס הקבוע של השיר. חוץ מערבוב סוגי הטעמות בלחן זה, קיימת גם חוסר בהירות במיקום ההטעמה 

אחרונה -ברבים מהמילים וצירופי המילים בשיר. ששת המילים וצירופי המילים הבאים מולחנים כאשר ההברה הלפני

מד", ולמרות זאת, הצגת עועוף", " כלגל", " הסאל", "-גןמון", "אר", "שפת עלממוקמת על תחילת התיבה: "

הדברים כאילו מיקום הברה זו על תחילת התיבה מעניק לה הטעמה ברורה וחד משמעית, היא הצגה שאינה רואה את 

גשת לא פחות משמעותי: ראשית, גם  היא מוד מוסיקלי המכלול. ההברה השנייה בכל אחת משורות אלה מקבלת דגש

משקלית, כי קרצ'בסקי בוחר למקמה במקום החזק הבא: באמצע התיבה, אך חשוב מזה: קרצ'בסקי בוחר להגיע אליה 

תמיד בקפיצה בעלייה, דבר המוסיף לה משקל, והופך את עניין מיקום ההטעמות לפחות ברור. חוסר בהירות זה גורם 

ככתוב בדקדוקית. מסיבה זו סימנתי בששת  לכך שאפשר לשמוע שיר זה ככתוב בלחן אשכנזי, ואפשר לשמעו

המקומות האלה את שתי ההברות )הרצופות( כמוטעמות. קרצ'בסקי בחר לערפל את המקומות האלה, ולהטעים את 

 שתי ההברות הרצופות גם יחד.

מותו. גרסת הלחן שהובאה לעיל היא זו שפורסמה בספר "צלילי חנינא", שפורסם לזכרו של קרצ'בסקי כשנה לאחר 

)תרפ"ב( ב"גליונות לגננות" בעריכת  1922-עם גרסה מוקדמת יותר של השיר, שפורסמה ב גרסה זואי להשוות כד

:לוין קיפניס
312
  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
312
ה', )ירושלים: ועד החינוך בהשתתפות התאחדות הגננות, תרפ"ב(, עמוד -, חוברת ד'ותגליונות לגננלוין קיפניס )עורך(,  

70. 
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. בגרסה שפורסמה בחייו )אין לדעת אם אך סופו שונהברובו של השיר אין שינויים משמעותיים בין שתי הגרסאות, 

ילי חנינא" נעשתה מעזבונו של קרצ'בסקי( נעשה שינוי מכוון לסוף, תוך הוספת היא המוקדמת, כיוון שהגרסה ב"צל

 מילה, כך שיתאים להברה דקדוקית מלאה: 

        =  _●   ●            =_ ♦  
 *ע*-|מ-שו-*מד ו-עו

♦                   =  _   ●●          =_ 

 *ע*-|ל-רת אל בו-|רת תו-תו

 

המילה "תורת" היא מוטעמת מלרעית, למרות שגם בדקדוקית יכולה להיות הצדקה להטעמה בשני המופעים של 

מלעילית שלה, בשל ה"נסוג אחור" שקיים בה. למרות זאת, בהוצאה זו של השיר העדיפו להטעים את המקום 

שירה בהברה מלרעית, ללא נסוג אחור. ייתכן כי הוצאתו לאור של שיר זה על ידי קיפניס, שהיה החלוץ המרכזי ב

דקדוקית, היא שאחראית לשינוי זה, עם או בלי אישורו של קרצ'בסקי. כך או כך, השוני בין הגרסאות ממחיש את 

 עירוב ובלבול הטעמים בהלחנת שירים בתקופה זו.

 

: בסעיף זה נבחנו שלושה שירים יוצאי דופן מבחינת הקשר בין הטעמות הטקסט שלהם , על כל חלקיו6.1סיכום סעיף 

לבין הטעמותיהם בלחן. ברוב שירי קרצ'בסקי יש התאמה בין הטעמות הטקסט להטעמות הלחן. בשלושת השירים 

מגוון דרכים, שנבחנו, "היש כעוללי", "גליליה" ו"אגדה" אין התאמה כזו. לצורך שיפוץ מקום ההטעמה יש שימוש ב

כדחיסת הברות, הטעמה לא תקנית של מילים והלחנת מליסמות. לעיתים )ב"היש כעוללי"( מופיע גם שיפוץ כפול: 

 םסיומיהמופיעות מליסמות המרככות את  יחידות מוסיקליותלצד ההסטה של מקום הטעם להטעמה מלרעית בסופי 

 מעט מהנגיעה האשכנזית שאבדה להן. םומחזירות לה

 

 שירים מלעיליים: לא בהכרח אשכנזיים .1.1

. התוצאה מראה שככל םלעומת מלרעיות השירים תוצאה בעלת מתאם גבוה התקבלה בתחום הבודק את דקדוקיות

(. לכאורה זו תוצאה מובנת מאליה, אלא שהצד 0.496ששירים הם יותר דקדוקיים הם גם יותר מלרעיים )מתאם של 

לא רק שלא בהכרח שככל ששיר הוא יותר אשכנזי כך הוא יותר מלעילי, אלא השני של התוצאה אינו מובן מאליו: 

שיש קבוצה גדולה ביותר של שירים שקרצ'בסקי הלחין, היכולים להיקרא בצורה זהה, או כמעט זהה, הן באשכנזית 

את  והן בדקדוקית, ועל כן גם דרך הלחנתם לרוב פשוטה וחד משמעית. סגנון זה בהטעמת שירים מאפיין מאוד

העשורים הראשונים של המאה העשרים. במעבר המסובך מכתיבת שירים בהטעמה אשכנזית לכתיבתם בדקדוקית היו 

שני סגנונות פרוזודיים שעלו ופרחו: האחד הוא כתיבת שירים ללא משקל ברור. גם ביאליק התנסה בסוג כתיבה כזה, 

והמשורר אביגדור המאירי היה מחסידי הובלת המהלך.
313
ון השני של שירים שניסו להתמודד עם סוגיית הסגנאך  

שיידון כעת: שירים שכמות המילים המלעיליות והחד הברתיות בהן היא כה  סגנוןהיה מעבר ההטעמות בתקופה זו 

                                                           
313
 .447-465, עמודים "טוני הסילאבו המשקל על והפולמוס המאירי אביגדור: הספרדי במבטא לשירה בדרך"גינוסר,  
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גדולה, עד שהם נשמעו שירים "נכונים" הן לאוזניים המורגלות בהגייה אשכנזית והן לאוזניים שכבר התרגלו להגייה 

יו של קרצ'בסקי לשירים אלה, ניכר שנוח לו להלחינם: כולם עשירים מבחינה מלודית ומנעדית. בלחנהדקדוקית. 

רובם, פרט לאחד, גם עשירים מבחינה מקצבית. גם השיר שאינו כולל מספר מקצבים רב )"אליהו סב"( הוא שיר לירי 

ם התמליל שלהם כאילו שהם ועז הבעה. כפי הנראה ה"הסוואה" שנקטו בה המשוררים הצליחה: לקרצ'בסקי נוח ע

 כתובים באשכנזית, אך למאזיניו )בני ימינו( נוח עם שירים אלו, כאילו שנכתבו בדקדוקית.

 השיר הראשון שנבחן מזווית זו יהיה "שיר הנוטע" למילים מאת יעקב פיכמן:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

, אם כי בשני הבתים הראשונים הסדרת המילים מגלה שפיכמן כתב טקסט זה בהטעמה אשכנזית, בדימטר אמפיברכי

של השיר, שהם אלו המולחנים בספר "צלילי חנינא", יש רק מילה אחת, "ונברכו", שניתן לתת לה פירוש הטעמתי 

שונה באשכנזית או בדקדוקית. בסיום כל שורת שיר רשום הניתוח ההטעמתי של המילים: חד = חד הברתי, עיל = 

 כלל מילים הנהגות באופן מלרעי:מלעילי, אש = אשכנזי. בשיר זה אין 
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       _            _ 

  חד, עיל, עילמה -כי-חר נש-עם ש

        _            _ 

 כולם חדשביל* -עוד טל על ה

       _           _ 

 חד, עיל, עילע -טו-חר לנ-עם ש

             _     _ 

 עיל, חדגיל* -מה ב-כי-נש

                 __   

 עיל, אש,מי -כי-נו מש-רי-אש

               __   

 חד, חד, חדטל* -בוד עם ה-ע

              __   

 חד, עיל, עיל נו -תל-טע ש-כל נ

               __   

 חד, חד, חד גדל*-לה פה ו-ע

                 __   

 חד, אש, חד, אשעף-עבוד לא ני-כה נ

                  __   

 חד, חד תול* -מש-פור ו-מח

                 __   

 חד, אש, חד,חד,חד הפוך גן צל פה-עד נ

                __   

 חד ,אש, חד, חדמה של חול* -כל ר

 

            __   

 חד, עיל, עילגב  -ר-גב ו-כל ר

              __   

 חד, עיל, חדנְחל* -נְשק מים ו

               __   

 חד, עיל, אשרוק -רש י-לה חו-ע

               __   

 עיל, חד חד, חד,לע דל* -על כל ס

               __   

 עיל, חדחיק -דה ב-קי-נפ

                  __   

 עיל, חדרך* -נו ה-תי-מ-אד

             __   

   חד, עיל, אש,כו -נבר-טע ו-כל נ

               __   

 כולם חדצמח* -לה פה ו-ע

 

 

 דימטר אמפיברכי  משקל פואטי,

 

6 

12 
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מילים הנהגות בצורה זהה בשני סוגי ההטעמה. יש מורכב מהשיר כתוב בהטעמה אשכנזית, למרות שרוב רובו כאמור, 

יעף, נעבוד, נרוק, ירכו, בשבע מילים בלבד שניתן לפרשן שונה בסוגי ההטעמה השונים, והן כולן נשקלו באשכנזית )נ

קרצ'בסקי נכתבה מנגינה לשני בתי השיר הראשונים, שבהם רק מילה אחת ימי(. בלחנו של כמה, משרהפוך, נ

אשכנזית )נברכו(.
314
( תוך יציאה מהריתמוס הסדיר של השיר, 14קרצ'בסקי בחר להלחין מילה זו בדקדוקית )תיבה  

 ובכך למעשה להפוך שיר זה למולחן בדקדוקית.

ן ועקביות, והמקצב חוזר על עצמו בכל שורת טקסט , יש היגיוהפואטיגם במנגינתו של קרצ'בסקי, בדומה למשקל 

(. למרות זאת, 8, 4( לנקבית )תיבות 6 ,2)כלומר: כל שתי תיבות(, עם הבדל קטן במקצב בין סיומת זכרית )תיבות 

המולחנים  שלא כמו בשירים אחרים למשקל הפואטי.מנגינתו של קרצ'בסקי מגוונת יותר מבחינה ריתמית ביחס 

בחר קרצ'בסקי הפעם לא  ,(זה אחרי זה, 94עמוד מופיעים ב) או "מרחשוון" ת "נרות דולקים", דוגמבדקדוקית

 .המשקל הפואטיאם תואם את גם להעתיק במדויק את המשקל השירי אל הלחן, אלא לעשותו מפותח ומעניין יותר, 

 הריתמוס עשיר יותר הוא מאפיין של שיריו האשכנזיים. שיריו הדקדוקיים סובלים, פעמים רבות, מריתמוס דל )רא

אשכנזי, מבחינת נוחות השימוש בו, וזאת על אף הלחנתו .(, ולכן נראה שקרצ'בסקי מפרש טקסט זה כ 5.1סעיף 

   בדקדוקית את המילה היחידה )"נברכו"( הניתנת להלחנה הן באשכנזית והן בדקדוקית.

 בעיון מדוקדק משקלם הפואטי הואלוין קיפניס כתב מספר שירים הדומים ל"שיר הנוטע", מבחינת מלעיליותם, אם כי 

יין שקיפניס היה חלוץ וראשון בכתיבה אך ורק בהטעמה דקדוקית, החל משירו הראשון דקדוקי, ולא אשכנזי. כדאי לצ

                                                           
314
בתים מתוך חמישה, ולכל בית בחינת ההקשר בין המילים ללחן בשיר זה לוקח בחשבון שקרצ'בסקי בחר להלחין שני  

משני אלו יש מנגינה שונה )שני הבתים הראשונים יחדיו יוצרים מבנה של משפט מוסיקלי אחד שלם. לא ניתן להחיל את 
המנגינה על שלושת הבתים האחרים ללא התערבות חוץ קומפוזיטורית משמעותית, כיוון שמדובר במספר אי זוגי של בתים. 

ח זה היא כאל התחלנת שני הבתים הראשונים כאל השיר שאותו הלחין קרצ'בסקי. כשבודקים את על כן ההתייחסות בניתו
 המילים בהמשך הטקסט, ניתן לראות שקיימות שבע מילים שניתן לפרשן באחת משתי ההטעמות.

      =  ●●         _          ●  

 מה*-|כי-*חר נש-עם| ש

●     =     ●   ●       _ 

 |שביל*-עוד| טל* על ה

      =  ● ●          _ 

 ע-|טו-*חר לנ-עם| ש

      =     ●   ●     _ 

 |גיל*-ב*מה -|כי-נש

 

      =     ●  ●     _ 

 |חיק*-*דה ב-|קי-נפ

  ●  ●   =    ●   ●     _ 

 |רך*-*נו ה-|תי-מ-אד

      =        ●●      ●  

 כו*   -נבר-*טע| ו  -כל| נ

●   =     ●   ●     _ 

 |צמח*-|לה* פה ו-ע

 

 דרך הלחנת המשקל הפואטי:
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      _       =      _=  

 חד הברתי, מלעילי, מלעיליך   -ב-רכ-נו ב-ח-נא ק

       _        =      _=  

 מלעילי, חד הברתי, נסוג אחור, חד הברתיסי אש* -סו-כב אש ו-ר

        _        =      _=  

 חד הברתי, מלעילי, חד הברתי, חד הברתי, מלעילידן  -נו אל גן ע-ת-שא או

       _         =          _=  

 דקדוקי, דקדוקי, חד הברתי, חד הברתיפים שם יש*  -כים י-א-מל

.1914-ב
315
כתוב בצורה אפשרית  –שהוא הבית היחיד שקרצ'בסקי הלחין –לשיר שהבית הראשון שלו הנה דוגמא  

לחלוטין גם באשכנזית וגם בדקדוקית, הודות למילותיו שהן רק מלעיליות או חד הברתיות. זהו השיר "אליהו סב", 

 שהסדרתו בטטרמטר טרוכאי: 

 

 

 

 

 

 

 

 

". במילים פיםי כיםהבית השני של השיר מראה שהשיר אכן כתוב בדקדוקית, עם שתי המילים הדקדוקיות "מלא

"סוסי אש" יש נסוג אחור, הנפוץ ביותר בתקופה זו, גם בשירים דקדוקיים:
316
 

 

 

 

 

                                                           
315
 .84-85, עמודים הזמר העברי בראשיתורשף,  
316
 .76-78,  עמודים הזמר העברי בראשיתורשף,  

 טטרמטר טרוכאי: משקל פואטי,

    _        =       _=  

 עיל, חד , עילנו   -ל-הו סב ש-י-ל-א

       _            =      _=  

 חד, חד, עיל, חד נו לך* -כי-אוד חי-מה מ

        _           =       _=  

 עיל, חד, חד, עיליים  -מ-רום ש-שה רד מ-חו

       _       =      _=  

 חד, חד, עיל, עיל, חדלד רך*  -לד י-אל כל י
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ם את משקלו לחן תואהכאמור, קרצ'בסקי הלחין רק את הבית הראשון )אם כי אפשר לשיר לפיו גם את הבית השני(. 

השיר כולל מעט סוגי מקצבים, דבר המאפיין שירים של קרצ'בסקי בדקדוקית. אמנם בשירים  .הפואטי של הטקסט

.(, אך בשיר  5.1דקדוקיים אחרים הדילול הריתמי מדלל פעמים רבות גם את תכונותיו הליריות של השיר )ראה סעיף 

זה דווקא לא ניכרת המגמה הזו, ואופיו הלירי של שיר זה לא נפגע. גם בשיר זה, כמו בשיר הקודם, נראה שקרצ'בסקי 

    חש בנוח עם הטקסט, ומצליח ליצוק לתוך השיר הבעה רגשית ההולמת אותו.

 

גם הוא למילים של קיפניס. בשיר זה קרצ'בסקי  ,"המעפיליםהוא " - ואחד הידועים שלו - שיר נוסף של קרצ'בסקי

ממצה באופן וירטואוזי את סוגי המילים השונות היכולות להיקרא הן באשכנזית והן בדקדוקית: חד הברתיות, 

מלעיליות, נסוג אחור וצורת הפסק. צורת הפסק היא מילה שניקודּה משתנה )ולעיתים גם מיקום ההטעמה שלּה( 

שכבר בבית הראשון ישנה  יצוייןסיימת משפט. בשיר זה יש ארבע מילים כאלה: ֶשִבי, ֶצִבי, נָגֶף, נִָשגֵב. כאשר היא מ

 דקדוקית, ובבתים האחרים ישנן עוד מילים לא מעטות כאלה.שיר זה הולחן ב"( שמבהירה שסוםמילה אחת )"יח

 

 

וגם בבית הוא לא אחיד: השורות הראשונה  ל הטקסט מיוחד: המשקל שונה בין הבית לפזמון,ש שקלו הפואטימ

השלישית והרביעית בכל בית כתובות בטטרמטר ימבי, ואילו השורה השנייה בכל בית כתובה במעין פנטמטר ימבי, 

שיש לו הברה אחת עודפת בסוף השורה, מה שמקשה על דקלום קצבי שלו, ומחייב הפסקה הן לצורך נשימה והן 

שורה כזו. פנטמטר זה גם לא תואם את אופיו של השיר, הנראה במבט ראשון כמעין לצורך סידור המשקל בסוף כל 

 שיר לכת, וגם מרגיש כך מבחינה קצבית בשורה הראשונה.
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 : )גרסת קרצ'בסקי(דרך הלחנת המשקל הפואטי

             =♦  ♦   _   ♦     ♦            =♦   ♦    _♦   

 הר* -הר* אל| ראש* ה-אל| ראש* ה

 ♦              = ●●●●               =  _♦  

י יח-|ד-ה  שאכן מדובר כאן בלחן בהטעמה דקדוקית. המאשרת לחןהמילה "יחסום" היא היחידה בבי  -יי ש-|פדו-סום ל-רך מ 

  ♦      =♦  ♦      _♦  ♦          =♦ ♦       _♦ 

 כבר*-הר* הן| זה *מ*בר -|ע-מ

♦                =●●●●          = _ ♦  
 *בי *-רץ| צ-נו א-זת ל  -|מ-רו

♦               =_  ♦   ♦      =      _♦ 

 *לו * -|פי-ע*לו * ה-|פי-עה

♦                      =         _    =_  
 לו-|פי-עהר ה-אל| ראש ה

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       _               _    _         _ 

 חד, חד, חד, חד, חד, חדהר -הר אל ראש ה-אל ראש ה

   _          _      _              _     _        

 עיל, חד, דק, נסוג, הפסקבי -יי ש-דו-סום לפ-רך מי יח-ד-ה

   _                _ _             _ 

 עיל, חד, חד, חד, חדכבר -בר הר הן זה מ-ע-מ

    _        _     _          _ 

 עיל, עיל, עיל, הפסק בי-רץ צ-נו א-זת ל-מ-רו

 

     _         _      _          _ 

 עיל, עיללו *  -עפי-לו * ה-עפי-ה

      _              _      _          _ 

 חד, חד, חד, עיללו * -עפי-הר ה-אל ראש ה

     _         _      _          _ 

 עיל, עיללו * -עפי-לו * ה-עפי-ה

      _              _      _          _ 

 חד, חד, חד, עיל לו * -עפי-הר ה-אל ראש ה

 הפסק(. )קיצורים: חד = חד הברתי, עיל =  מלעילי, דק = דקדוקי, נסוג = נסוג אחור, הפסק = צורת משקל פואטי
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 הבית הראשון ללא הבדל באשכנזית ,)גרסת אידלסון תובא בהמשך( על פי גרסת "צלילי חנינא", משקל פואטי

 :, טטרמטר אמפיברכיובדקדוקית. הבית השני הוא דקדוקי מובהק

 

המילים בטיול של אגודת "מכבי" ותלמידי בצלאל להר ממזרח לירושלים. זה היה ההר הראשון שעליו קיפניס כתב את 

טיפס קיפניס בחייו, ובאותו מעמד חיבר שיר זה כשיר לכת.
317
תוך חודשים ספורים הולחנו שלושה לחנים לשיר זה,  

ע"י קרצ'בסקי, אידלסון
318

, ופואה גרינשפון
319

. שלושת הלחנים שואבים השראה מהדקלום של השיר כשיר לכת 

גם לחניהם של אידלסון וגרינשפון הם בעלי אופי המארשי, וגם בלחניהם, כאצל עפ"י השורות הטטרמטריות. 

.קרצ'בסקי, קיימת דחיסת הברות של השורות הפחות סימטריות, לצורך הכנסתן למשקל מרובע
320
גם בשיר זה,  

יר זה מגוונים, קודמות, מצליח קרצ'בסקי ליצוק לשיר תוכן רגשי ברור ומובחן. המקצבים בשכבשתי הדוגמאות ה

 ות בשימוש בטקסט זה, על אף המורכבות המובנית של המשקל הפואטי.וניכר שהוא חש נוח

הדוגמא האחרונה לשיר הנקרא בצורה זהה באשכנזית או בדקדוקית הוא השיר 

"ל"ג בעומר", למילים של שמואל לייב גורדון. גורדון היה מחנך, סופר ופרשן 

יו בתל אביב. הוא חי רוב חי 1933-בליטא, ונפטר ב 1867-המקרא, נולד ב

חזר לארץ  1924-חי בארץ ואז חזר לוורשה. ב 1905 -ל 1901בוורשה. בין  

, עוד היה ממנחילי ההברה הדקדוקית בשירההוא שנית, והשתקע בה עד מותו. 

.בהיותו בגולה
321
: "בבואו לשערי הארץ הרגיש לאחר מותו הספיד אותו ביאליק 

הנכון והנגינה  בהברה האשכנזית המשובשת, וניסה להגשים את המשקל הספרדי

הנכונה.  אני זוכר את השיר שלו "יפו" שנדפס ב"השלוח", שיר נחמד זה נכתב 

בהברה הנכונה.  אח"כ הגשים את המשקל החדש בתרגום משלי לפונטין."
322
  

 

 

  

 

                                                           
317
 https://www.zemereshet.co.il/song.asp?id=116. 11.9.2018,גישה: אתר "זמרשת"/ לחן קרצ'בסקי", "המעפילים 
318
 .45, )ברלין: הוצאת יודישער פרלאג, תרפ"ב(, עמוד ספר השירים קובץ חדשאברהם צבי אידלסון,  
319
 .11"ל לא ידוע, תרפ"ט(, עמוד , )תל אביב: מושירת הדור מנגינות לבית הספר ולעם ליחיד ולמקהלהפואה גרינשפון,  
320
ניתן לשמוע ביצוע של שלושת השירים ברצף בפרק ח' בסדרה "שרתי לך ארצי" מאת אליהו הכהן ודן אלמגור.  

https://www.youtube.com/watch?v=o5SZyABWtuE 
321
 3629 'עמ(, 1950) 10 כרך ,ובוניו הישוב לחלוצי אנציקלופדיה", שמואל לייב גורדון(, "עורך) תדהר דוד 
322
 .פרוייקט בן יהודהחיים נחמן ביאליק, "על שמואל לייב גורדון", דברי הספד כסלו תרצ"ד,  

https://bybe.benyehuda.org/read/3551 

   _          _                         _  _ 

 עיל, עיל, עיל, חדחץ* -שת ו-ק-ערה ב-י-ערה ה-י-ה

   _         _                          _  _ 

 ל, חדעיל, עיל, עיל, חד, עינץ* -רח ו-אה שם פ-צ-מה נ-קו-נ

   _         _                    _      _ 

 עיל, חד, עיל, חד, חדרת כל עץ*  -מ-צ-על מ-צו מ-צי-י

     _        _                     _       _ 

 חד, עיל, עיל, עיל, חד, חדחב אין קץ*  -רו-הר ו-זו-רק ו-שם י

         _         _                     _         _ 

 דק, חד, חדדק, חד, דק, זבוב* -זם עם ה-זמ-סיל ונ-רוק עם ח-נש

             _        _                      _  _ 

 דק, חד, עיל, עיל, חדסוף* -נת ב-כ-ע שו-ד-קר עם צפר-נקר

   _          _                         _        _ 

 עיל, דק, חד, דק, דקבב* -תו-רוץ נש-חים הוי נ-צה א-רו-נ

         _     _                 _          _ 

 עיל, עיל, עיל, חד, חדלה בכל לב* -גי-לה נ-ה-עה נצ-רי-נ
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גם בשיר זה, כבדוגמאות הקודמות, מצליח קרצ'בסקי ליצור שיר בעל אופי מובחן וייחודי, וכן קצביות 

לחנו של קרצ'בסקי מז'ורי, עם אלמנטים המאפיינים שירי ציידים: המקצב המנוקד בקוורטה מגוונת: 

המתאפיינת בפירוק של אקורד משולש בטריולות:   –אסרטיבית )בתחילת השיר(, ותרועת החצוצרות 

הגיוון הקצבי של שיר זה מצביע על הנוחות שחש קרצ'בסקי  וכולו אומר עוז ותקומה.   

 שלא היה נשמע לו שונה מטקסטים אשכנזיים שאליהם היה מורגל.ביחס לטקסט, 

גם אברהם צבי אידלסון כתב לחן למילים אלה. בבתים השני והשלישי, על פי לחנו של אידלסון, יש 

שינוי מהותי במילות הטקסט. השינוי לא קשור לתכנו של השיר וגם לא למשקלו, כי אם לסוג ההטעמה 

של אידלסון כתוב בעברית מעורבת, אשכנזית ודקדוקית. הנה מילות  שבה הוא נכתב: הטקסט ללחנו

 הבית השני על פי גרסה זו:

המילים בלחן על פי גרסת קרצ'בסקי. ההסדרה תואמת את המשקל המקורי של הטקסט,  דרך הלחנת המשקל הפואטי

למעט היפוך בדירוג ההטעמות, וכן סידור ההברות במקצבים מורכבים יותר, הכוללים מחצית השורה איטית יותר )"היערה 

(, אך באופן כללי אין 2 ( ולאחריה מחצית השורה בעלת דחיסת הברות )"היערה עם קשת וחץ", תיבה1היערה", תיבה 

 , וההתייחסות למשקל ולהטעמות בשני המקרים זהה:המשקל הפואטי להלחנתושינוי במיקום הדגשים בין 

●     =●●   _●●  =●   ●   ●  ●   ●    ●   _●  

 חץ*-שת ו-ק-ערה ב-|י-ערה ה-י-ערה ה-|י-ה

●      =●●   _●●        =●● _●  

 נץ*-רח ו-אה שם| פ-צ-מה נ-|קו-נ

 

●      =●●   _●●  =●    ● ●  ●   ●    ●     _●  

 רת כל עץ*-מ-צ-|על מ-צו מ-צי-צו י-|צי-י

●        =●    _●●     =●●     _●  

 חב אין קץ*|-|רו-הר ו-זו-רק ו-שם| י
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לחנו של אידלסון שונה בסגנונו מזה של קרצ'בסקי. בעוד שקרצ'בסקי בוחר להדגיש את העוז והצבאיות 

 של השיר, אידלסון בוחר להדגיש את אביביותו, ומתאים לו משקל משולש, המקבל תחושה ריקודית: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :)מילים אשכנזיות מסומנות באדום( טטרמטר אמפיברכיהטעמה מעורבת, על פי גרסת אידלסון,  משקל פואטי

              _  _                   _       _ 

 , חד, חד אשדק, דק, זם כל זבוב -זמ-י-סיל ו-ח-רוק ה-יש

             _     _                     _  _ 

 , עיל, עיל, חדאשסוף -נת ה-כ-דע שו-קר צפר-קר-ת

            _      _                           _        _ 

 דק, חד, דק, עיל, חד, חדפת צוף צוף -צ-מצפ-פור ה-אה כל צי-וקר

    _          _                       _     _ 

 עיל, חד, חד עילחד, חד, מר -עו-יום לג ב-מר ה-עו-יום לג ב-ה

            _   _                      _       _ 

 , חד, חד, דק, חד, חדאשפה -נים שם ו-נ-ביב אך גיל ור-ס-מ

         _      _                          _    _ 

 עיל, חד, עיל, עיל, חד, חדעו הו הו -רי-פש, ה-עו בני חו-רי-ה

         _    _                       _  _ 

 , חד, עיל, חד, חדנסוגחד, נו פי פו -רו-עלי חץ * ו-רו ב-י

    _          _                        _    _ 

 חד, חד, עיל, חד, חד עילמר -עו-יום לג ב-מר ה-עו-יום לג ב-ה

 

 אפשרות שקילה חלופית:
     _          _                            _  _ 
 דק, דק, דק, חד, חדבוב  -זם כל ז-זמ-סיל וי-ח-רוק ה-יש

        _           _           _         _ 
 דק, עיל, עיל, חדסוף -נת ה-כ-דע שו-פר-קר צ-תקר

 
 
 
 
 
 
 
 
  _        _               _         _ 
 חד, דק, חד, עיל, חד, חדנו פי פו -רו-לי חץ ו-ע-רו ב-י

גרסה זו של הסדרה פחות מיטבית, כיוון שהמילה "חץ" 

 היא זו שצריכה לקבל את הטעם, ולא הסמיכות שלה. 
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                      =            _=           _ 

 |חץ*-שת ו-|ק-ערה ב-|י-ערה ה-|י-ה

                       =              _=         _ 

 |נץ*-רח ו-|דה שם בין |פ-אה ש-|בו-נ

                    =          _=             _ 

 חב אין| קץ*-|רו-הר ו-|זו-רק ו-י שם|

              =●●              _=    ●●            =  _ 

 **|מר*-|עו-|יום ל"ג ב-מר ה-|עו-|יום* ל"ג ב-ה

              =●●               _=    ●●      =        _      =          _ 

 **|***|מר**|**||-|עו-ל"ג ב|יום -מר ה-|עו-|יום* ל"ג ב-ה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

לסיכום סעיף זה: במתאם ההדוק שנמצא בין מידת דקדוקיות הטקסט למידת מלרעיותו בחרתי להתמקד 

דווקא בקבוצת אמצע אופיינית לשירים בתקופת מעבר ההטעמה: שירים שהטקסטים שלהם מאוד 

מלעיליים, לעיתים בצורה שבה לא ניתן לדעת האם כוונת המשורר היתה לכותבו באשכנזית או 

בחלק מהשירים מילים ספורות במהלך השיר נותנות לנו אינדיקציה מה סוג ההטעמה שבה בדקדוקית. 

השיר כתוב. לא תמיד המלחין בוחר להלחין מילים אלה על פי סוג ההטעמה שהמשורר התכוון אליה, 

ות של עם זאת, ניכרת הנוחלעיתים תוך שינוי המקצב במקום זה, ביחס לריתמוס הקבוע של השיר. 

 בודה עם הטקסטים, שכנראה מרגישים לו כטקסטים בעלי הנגנה מוכרת. המלחין בע

 על פי גרסת אידלסון:  דרך הלחנת המשקל הפואטי

יש הארכות של תווי השיר אמנם  .תואם את ההסדרה של הטקסט, הברה לתו, בצורה פשוטה הבית הראשון של השיר

, אך סגנון הלחנת בית זה זהה לסגנון הלחנתו של האחרונים, בצורה הגורעת מהסימטריה שהיתה במהלך השיר לפני כן

 הבא(.  בפרקם של אידלסון ראו אידלסון בשיריו האשכנזיים: סדור, פשוט ובעל ריתמיות ברורה )לעיון בסגנונות השוני

 

 הבתים השני והשלישי של השיר מוסדרים רובם בצורה אשכנזית יותר אף מהסדרת הטקסט )שכזכור היתה מעורבת(:

 

                        =            _=            _ 

 , חד, חד דקדק, דק,  |זם * כל| זבוב *-זמ-|סיל וי-ח-ה|רוק -יש

                    _            =       _     =  

 , עיל, עיל, חדאש |סוף-נת ה-|כ-|דע שו-קר צפר-|קר-ת

                 _            =●●                 _ =  

 , עיל, חד, חדאש, חד, אש פת צוף| צוף-|צ-מצפ-פור ה-אה כל| צי-|קר-ו

                 _              =     _●●     =  

 , חד, חדאש, חד, חד, אש |פה-נים שם ו-|נ-ר-ביב אך| גיל ו-|ס-מ

              _                 =              _ =  

 עיל, חד, עיל, עיל, חד, חד עו הו| הו-|רי-פש ה-עו בני| חו-|רי-ה

            _                =          _ =  

 , חד, עיל, חד, חדנסוגחד,  נו פי| פו-*|רו-עלי| חץ ו-|רו ב-י

 

 גם בשורה זו בחר אידלסון את גרסת ההסדרה האשכנזית של הטקסט.

בשתי שורות אלה הטקסט יכול היה להסתדר בצורה כמעט דקדוקית 

ביב"(, אך אידלסון הלחין ס)למעט המילה האשכנזית "מ מושלמת

 באשכנזית, תוך שינוי המקצב וסרבולו. 

אמנם המילה "ויזמזם" מולחנת אצל אידלסון בדקדוקית, אך ניכר שהוא 

נוצרה לו לכיוון הדקדוקי. כך חשב על מילה זו באשכנזית, והסיט אותה 

(. ניתן היה להלחין את כל 3ההפסקה לאחר המילה "יזמזם" )בתיבה 

 השורה ברצף דקדוקית ללא הפסקות, על פי הגרסה שהצעתי לעיל.
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לא ניתן להגיד שהיא מייצגת את רוב למרות ש .קבוצת השירים הזו מייצגת מאפיין של שירי התקופה

היא מדגימה פתרון אחד מתוך שלל אפשרויות  ,שירי התקופה, וגם לא את רוב שיריו של קרצ'בסקי

מורכבות המעבר בין הטעמה אשכנזית לדקדוקית. רוב השירים בקורפוס שהיו בתקופה זו לבעיית 

הנחקר אינם כאלו, ועל כן גם התוצאה הסטטיסטית הראתה שככל שהלחן בשיר הוא יותר דקדוקי כך גם 

 .  הטקסט שלו יותר מלרעי

 הקשר בין סוג ההטעמה למידת חזרתיות הטקסט .1.1

שככל שהשיר כתוב בהטעמה אשכנזית יותר, מצביע על כך מתאם גבוה נוסף בקשר בין הטקסט ללחן 

שני סוגים שונים של חזרתיות: סוג ראשון כולל כל חזרה באשר  כך רב הסיכוי שיהיו בו חזרות. נמדדו

. הסוג השני של חזרות (0.568שברי משפטים ומשפטים שלמים )מתאם של  על חזרות על מילים, היא:

(. שתי 0.522רק על מילים בודדות ושברי משפטים, אך לא על משפטים שלמים )מתאם של כלל חזרות 

צורות המדידה השונות נבעו מההנחה שחזרה על משפטים שלמים היא יותר שגורה, ונובעת פעמים 

רבות מצורך באיזון מבני. לעומת זאת, חזרה על שברי משפטים ומילים בודדות היא אמצעי הקשור יותר 

גשית, ולא רק שלרוב הוא אינו תומך בסימטריה צורנית, אלא להפך: מלחין הלוקח טקסט להבעה ר

שקול בצורה מובנית ובוחר לחזור על מילים ספורות מתוכו, נאלץ להתמודד עם יציאה מתוך הסימטריה 

המחייבת הלחנה יותר מורכבת מבחינה מבנית. על כן, הלחנה החוזרת על שברי משפטים ומילים בודדות 

 הלחנה מורכבת יותר מהלחנה שאינה חוזרת על מילים ושברי משפטים.בהכרח היה ת

שני סוגי המדידה השונים הניב תוצאות מובהקות: כתיבתם של השירים האשכנזיים מורכבת כל אחד מ

יותר מהבחינה הזו מכתיבתם של השירים הדקדוקיים. כדאי לציין שפרמטר זה לא נובע ישירות 

מה מסוימת, אלא פשוט מסגנון הלחנה שונה בין עברית אשכנזית לדקדוקית.ממגבלות הלחנה בהטע
323
 

פרק בנסקרו אתן ארבע דוגמאות של שירים אשכנזיים בעלי חזרות. שניים מהשירים הם שירים שכבר 

בהקשרים אחרים, והם שירים המולחנים לטקסטים שקולים, כלומר: לקרצ'בסקי היתה אפשרות  זה

קסט ולהלחינו כסדרו, אך במקומות מסויימים הוא בחר לא לעשות כן. שני פשוטה להיצמד למשקל הט

לראשונה בפרק זה, והם כתובים לטקסטים שאינם שקולים  שיובאוהשירים האחרונים הם דוגמאות 

 במשקל טוני סילאבי, ועל כן ההתייחסות אליהם מעט שונה.

, בהקשר של 91 ח בעמודהדוגמא הראשונה היא "שיר ערש", השקול בטטרמטר טרוכאי, ונות

  המליסמתיות הגדולה שלו.

                                                           
323
 ייסקרו וינותחו הגורמים לכל השינויים בין סגנון הלחנתו האשכנזית לדקדוקית של קרצ'בסקי. 8 בסעיף  
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, והמילה 3-4יש בשיר זה שני מקומות שבהם יש מילים החוזרות על עצמן: המילה "אדבר" בתיבות 

. שני המקרים שונים האחד מהשני מבחינת האמצעים הקומפוזיטוריים שקרצ'בסקי 7"היתה" בתיבה 

נדרש להם בעת שהוא דחס את המילה הנוספת אל תוך הלחן. במקרה הראשון, המילה הנוספת "אדבר" 

מד לטקסט מופיעה על חשבון הפסקה ארוכה שהיתה נוצרת במקום זה אילו קרצ'בסקי היה נצ 4בתיבה 

 המקורי. 

   _                    =     _ = 

 קיר-דם בן לי י-ר-שכב ה

   _                    =    _ = 

 ***בר שיר-ד-שמע א

 

ייתכן שקרצ'בסקי הרגיש שהפסקה זו ארוכה מדי, ולכן חזר על המילה פעמיים. אלמלא עשה כך, אורכה 

לא לקטוע את השיר באמצעו ע"י תו שקרצ'בסקי העדיף  .היה תיבה שלמה 4של המילה "שיר" בתיבה 

 יכולה להישמע כך:קטיעה שכזו היתה  .כה ארוך

 

המילה "אדבר" שחוזרת פעמיים מציגה טכניקה קומפוזיטורית שונה, כיוון שהיא אינה מקצרת הפסקה 

"היה היתה", על אמורות היו להיות שתי מילים,  7ארוכה, אלא דוחסת הברות בכמות זמן נתונה. בתיבה 

 פי משקל הטקסט הבא:

 _        _              _     _  

 יתה| עיר***|-יה ה-ה

 

 היה ניתן אולי להלחינן בצורה דומה לזו:
  
  
  

4 

7 
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במקום זאת, בחר קרצ'בסקי לדחוס פעם נוספת את המילה "היתה" לתוך כמות הזמן הנתונה של תיבה 

 אחת, בצורה כזו:

 =♦   ♦            _●●            = 

 יתה| עיר***|-יתה ה-יה ה -ה

 

דחיסה זו מוציאה את השיר מהיציבות הריתמית שמשדר משקל הטקסט, ומעניקה לשיר אופי זורם 

ומתפתח. עם זאת, חשוב לציין שקרצ'בסקי לא חורג מהסימטריה המקובלת של שמונה תיבות המחולקות 

ילים או מוסיף אותן בהפסקות, על מנת להישאר לארבע ועוד ארבע תיבות, כי אם דוחס את המ

 בסימטריה הכללית המקובלת. 

 

 

גם השיר "שמש נחבא" הוא שיר השקול באשכנזית, בדימטר טרוכאי.
324
גם הוא נותח בהקשר  

  .92 המליסמות שבו, בעמוד

 

בשיר זה קרצ'בסקי חוזר על שברי משפטים כך שמבנה השיר המולחן שונה לחלוטין ממבנה הטקסט 

 המקורי. הטקסט המקורי יצר סימטריה משקלית וחריזתית של שני בתי השיר האחד ביחס לשני:

 

                                                           
324
 92שיר זה נותח בהקשר המליסמתי שלו בעמוד  

25 

17 

9 
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 ָבאנ ח   ֶמשש  

ין  נִים.נָָהעֲ  ב 

 ֵברעֹו ֶטטר  

ל ד ָכל א   .ב 

 

 ְשִריםנֹו ִליםעָ 

 נִים(לָ ִאימ  נֹות )במקור: לָ ִאימ  

ז ִמתְ ּו  ִריםפ 

ל ד ָכל א   .צ 

מבנה הטקסט המקורי היתה יכולה להישמע בערך כך )איחדתי בין  הלחנה של השיר המשמרת את

 , לבין המוטיב המופיע בשלוש התיבות האחרונות בשיר(:1-2המוטיב הראשון של השיר, מתיבות 

 

. השירתיות בלחנו של לעיל הוצעשהקרצ'בסקי הלחין את השיר בצורה שירתית הרבה יותר מזו 

שורת הטקסט הראשונה  המצויות בו, והן מהחזרות על חלקי משפטים.קרצ'בסקי נובעת הן מהמליסמות 

משכפלות את הטקסט והמלודיה המופיעות בשתי  3-4תיבות  מתפרשת על פני שתי התיבות הראשונות.

חציו השני של המשפט המוסיקלי )תיבות בהתיבות הראשונות. שכפול זה מכתיב שינוי מבנה הטקסט: 

להיות סימטרי בן היה ה בלבד, ובהטעמה דקדוקית. המשפט צריך שורת הטקסט הבא מולחנת( 5-7

(. הסדרת , להערכתימחוסר תשומת לב שמונה תיבות )קרצ'בסקי זנח תיבת הפסקה בסוף המשפט

 הטקסט המוסיקלי במשפט זה היא בטטרמטר ימבי:

 _              =♦ ♦             _              =♦ ♦  

 בא| -ח-מש |נ -בא| ש-ח -מש |נ-ש

           =     _= 

 |נים *|)**|(-נ-|ע-בין ה

 

הלחנת הטקסט בצורה זו, מחייבת את קרצ'בסקי ליצור סימטריה עם שתי שורות הטקסט הבאות באופן 

 כזה:

חריזת השורות הזוגיות בכל בית, 

והסיום הזכרי של שני הבתים 

 יוצרים בניהם הקבלה וסימטריה
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            =        _           =_ 

 בר|-טט| עו-בר| ר-טט| עו-ר

       =       _=  

 כל| בד*|)**|(אל*|* 

 

כך יוצר קרצ'בסקי הקבלה משקלית, ולמעשה גם פרוזודית, בין שתי שורות שבמקור לא התכתבו 

ביניהן: "בין העננים" ו"אל כל בד". ההקבלה הזו מתאפשרת, בין היתר, בשל הפיכת המילה "עננים" 

ופכת את שני (, הוספה שה12-13לדקדוקית, וכן על ידי הוספת מליסמה על המילה "אל" )תיבות 

 המקומות לשווים באורכם.

 

( יוצר מחצית פריודה, בצורה המחייבת 14מבחינה מבנית והרמונית, כל החלק שנותח עד כה )עד תיבה 

עד  15להלחין את הבית השני של השיר כ"תשובה" למחצית הפריודה הראשונה. בתשובה זו )תיבות 

קלו באופן אחר מהתייחסותו לטקסט של הבית סוף השיר( בוחר קרצ'בסקי להתייחס למבנה הטקסט ומש

במחצית  של התמליל הראשון. קרצ'בסקי דוחס את הטקסט כך שהוא מצליח להכניס את כל הבית השני

(, ועל כן הוא חוזר על 15-21הזמן שנדרשה לו לכך בבית הראשון, כלומר בשבע תיבות בלבד ) תיבות 

 ים את הסימטריה הדרושה ליצירת פריודה מושלמת. (, כדי להשל22-28כל הבית השני במלואו )תיבות 

 

בשיר זה ראינו כיצד חזרה על חלק בודד בטקסט )על המילים "שמש נחבא" בשתי התיבות הראשונות( 

הצריכה ארגון מבני שונה בתכלית של כל השיר כולו. המבנה החדש שהתקבל יוצר מרכיבים ריתמיים 

 , הכוללים דחיסת הברות ופיזורן בדרכים שונות. המגוונותמגוונים יותר מאלו הקיימים בטקסט המקורי

 שנוצרה תורמת לליריות ולהבעתיות שבשיר זה.

דמעות" למילותיו של יהודה הלוי הלחין קרצ'בסקי בהברה אשכנזית. שיר זה היה האת השיר "הידעו גם 

במסגרת גל שירים , 1908-אחד השירים הראשונים שהולחנו על ידו אחרי שבא לארץ. הוא הולחן ב

הושר השיר יחד עם השיר  1909-שנכתבו לזכרו של הרצל לאחר מותו. בחנוכת הגמנסיה הרצליה ב

"עתידות", כציון לזכרו של הרצל.
325
לאחר מותו הטראגי של קרצ'בסקי, נבחרו שני שירים אלה,   

והושרו על ידי מקהלת הגמנסיה בהלוויותו של המלחין.
326
 

   

                                                           
325
 .50, עמוד שיר שיר עלה נאשחר,  
326
 .25הכהן, "כמיתר ניתק", עמוד  
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בקירוב(  1075-1141בתור הזהב בספרד, בתקופתו של רבי יהודה הלוי ) שיריםשיטת השקילה של ה

תקופתו סילאבית שרווחה בשירי המשוררים העבריים החל מ-היתה שונה מהתפיסה המשקלית הטונית

את כמות ביאליק והלאה. השיטה שבה שקל הלוי את שיריו נקראת "שיטה סילאבית", ובה סופרים של 

קיום בכל שורה, ללא קשר ל חטפיםהנעים והשוואים כמותם ומיקומם של ה התנועות ומיקומן ואת

הטעמה עליהם או לאי קיומה.
327
  

על כן אין טעם לתור אחר משקלו הפואטי של השיר, כיוון שמלכתחילה הוא לא נכתב כשיר השקול 

סילאבי. צורת ניתוח שכן יכולה לעזור להשוואה בין השיר ללחן היא צורת ניתוח מבנית. -במשקל טוני

 בין שתי השורות הראשונות לשתיים האחרונות, וגם הלחן יוצרבשיר ניתן לראות הפרדה ברורה 

 הפרדה מבנית )מעין בית ופזמון( בין שורות אלו.

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
327
 העברית, החדשה הספרות מלון(, עורך) שאנן אברהם: בתוך", פרוסודיה, מטריקה, משקל, "שפאן שלמה 

 .ט"תשי, יבנה: אביב תל, והכללית

7 

4 
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בהטעמה אשכנזית. שתי שורות הטקסט הראשנות מוסדרות בלחנו של ברובו לחנו של קרצ'בסקי כתוב 

 קרצ'בסקי כאשר הן סימטריות האחת לשנייה: 

♦            = _●● ●●       =●●        _       

 כם-פ-עות| מי ש-מ-ד-דעו ה-י|-ה

♦           = _●● ●●       =●●        _       

 כם-פ-בות| מי ה-ב-ל-דעו ה-י|-ו

 

למעשה מתייחס קרצ'בסקי לשורות אלה במעין פנטמטר ימבי. בהסדרה זו המילים "הידעו", "הדמעות" 

 קית:ו"הלבבות" הן אשכנזיות, ואילו "שפכם" ו"הפכם" מקבלות הטעמה דקדו

    _          _      _               _   _              

 כם-עות מי שפ-מ-ד-דעו ה-י-ה

    _        _      _                  __              

 כם-בות מי הפ-ב-ל-דעו ה-י-ו

 

גם את שתי שורות הטקסט האחרונות ניתן היה להסדיר בפנטמטר. השורה השלישית ניתנת לקריאה 

 בפנטמטר ימבי אשכנזי מובהק, ואילו השורה הרביעית שוב נשקלת תוך עירוב הטעמות:

 

   _          _         _            _                        _       

 בים-ג-רם תוך ר-או-כם הוא מ-פ-ה

    _         _       _                     __              

 כם-מה בתובים -ג-דעו ר-לא י-ו

 

דווקא את שורת הטקסט השלישית, שהיא היחידה שניתן לשקול את כולה באשכנזית, בוחר קרצ'בסקי 

לא להסדיר כאילו היתה פנטמטר ימבי. על ידי חזרה על המילה "רגבים", הוא מלחין מקום זה כאילו היה 

י בשנייה(, תוך שתי שורות טקסט, שכל אחת מהן כתובה בטרימטר )ימבי בשורה הראשונה וטרוכא

 עירוב הטעמות:

   _         _           _             

 רם -או-כם הוא מ-פ-ה

_             _          _             

 בים  -ג-בים ר-תוך רג

 

 וכך נראית הסדרת הטקסט בלחן בשורה זו:

            = _●●    ●●        =●●        _●●   ●●              

 כאן המילה "רגבים" בהופעתה הראשונה מולחנת בדקדוקית, בים  -ג-ר בים-ג-רם| תוך ר-או-כם הוא מ-פ|-ה

 באשכנזית. ומיד מולחנת בשנית, הפעם                                                                           

 

את שורת הטקסט הרביעית אכן מסדיר קרצ'בסקי בפנטמטר ימבי, בצורה דומה לצורה שבה הלחין את 

 7שתי שורות הטקסט הראשונות, אלא שעל ידי דחיסת המילה "ידעו" כולה לפעמה השנייה של תיבה 

 הוא מצליח להפוך את הטקסט בשורה זו לאשכנזי )למעט המילה המסיימת "בתוכם"(: 
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 ♦      =● ●       _●●      =●●         _                         

 כם*-תו-בים| מה ב-ג-דעו ר-|לא י-ו

 

(, היה 4פיזור ההברות בטקסט בצורה שתואמת את פיזורן בשתי שורות הטקסט הראשונות )עד תיבה 

 מקבלת הטעמה דקדוקית(: ""ידעו צריך להיות כזה )בפיזור זה, המילה

 

 

 

 

 

 

 

הדרך שהתווה נשאלת השאלה מדוע בחר קרצ'בסקי לשנות את לגבי הלחנת שורת הטקסט השלישית, 

פעם נוספת? התשובה קשורה  6ולדחוס את המילה "רגבים" לתוך תיבה  במחצית השיר הראשונה,

. כמו שאמרנו מקודם, 4למבנה הפריודי של השיר: השיר בנוי כפריודה אחת, עם חצי קדנצה בסוף תיבה 

מבחינת פיזור ההברות, הריתמוס, ומתכתבות האחת עם השנייה  3-4מקבילות לתיבות  1-2ות תיב

יש אתנחתא מלודית )על סוף המילים "שפכם"  4וגם באמצע תיבה  2מבחינה מלודית. גם באמצע תיבה 

על המילה "בתוכם". גם על  8ו"הפכם"(. אתנחתאות אלו מקבילות גם לסיום הנמצא באמצע תיבה 

, אלא שאז השיר היה הופך לשיר מאוד 6"רגבים" היה ניתן ליצור אתנחתא כזו, באמצע תיבה המילה 

חטיבות. הכנסת המילה "רגבים" פעם נוספת יוצרת זרימה והמשכיות לקראת -סטאטי ומחולק לחטיבות

 הרבע האחרון של הפריודה.

מהסימטריה הפריודית ( מוציאה אותנו 4-8גם החזרה הכוללת על חציה השני של הפריודה )תיבות 

 הברורה מאליה ויוצרת תחושת ריגוש והגברת האינטנסיביות המוסיקלית של השיר. 

 

השיר האחרון שאותו אבחן בנושא חזרות הטקסט בלחן הוא השיר "ישמחו".
328
מילות השיר הן זמירה  

אראה  לפיכך .סילאבי-מסורתית לליל שבת בכל קהילות ישראל. כיוון שכך, אינן מוסדרות במשקל טוני

קודם את דרך הלחנת הטקסט, ומתוך כך ננסה לבחון את התייחסותו של קרצ'בסקי אל הקצביות 

הפנימית של הטקסט. קרצ'בסקי הלחין את הטקסט בהטעמה מעורבת, אשכנזית עם שיבוץ מילים 

דקדוקיות בתוכה. לקרצ'בסקי הרבה שירים דקדוקיים לחלוטין ומעט שירים אשכנזיים לחלוטין.
329
בין  

  דקדוקי:-, שיר זה נמצא קרוב יותר לצד ה"אשכנזי" על הציר אשכנזיבעלי הטעמה מעורבתהשירים 

 

 

 

 

                                                           
328
 בהקשר למאפייניו המודאליים המזרח אירופאיים. 7מוזכר בסעיף השיר  
329
 .83ראה פירוט של כמויות השירים בקטגוריות השונות בעמוד  
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ההתייחסות לסוגיית החזרות בטקסט שונה במקצת בשיר זה, כיוון שהמקור שיש בידינו, מהספר "צלילי 

עצמה. דוגמא לכך:  חנינא" הוא עיבוד מקהלתי. ייתכן שחלק מהחזרות נובעות מהעיבוד, ולא מהמנגינה

 , שהן חזרות על המילים "ובשביעי רצית בו":17-28שלוש החזרות העוברות בקולות השונים בתיבות 

 

 

 
 

44 

37 

27 

8 
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הטקסט בלחן, ודרך ייצוגו של סילאבי, נבחן ראשית את -כאמור, כיוון שהשיר אינו מוסדר במשקל טוני

 קצביותו של הטקסט:כך נראה את התייחסות קרצ'בסקי אל 

 

סילאבי ניתן בהחלט לראות שקרצ'בסקי מתייחס בהלחנתו -למרות שהטקסט אינו כתוב במשקל טוני

למרות שאינו שקול, יש בטקסט הנגנה המאפשרת את שקילתו, ועל ידי לטקסט כאל טקסט שקול. 

קולים בטקסט הצמדת מוטיבים חוזרים למילים שונות, מבליט קרצ'בסקי את המאפיינים הנשמעים כש

 זה.

)מאחר שהעיבוד מורכב יחסית, דרך הלחנת הטקסט מתייחסת לקול הראשי בכל  דרך הלחנת הטקסט

 דקדוקית(: -פראזה. ההלחנה בהטעמה מעורבת אשכנזית 

        = _   ♦ ♦              =  _       

 שורה בהטעמה דקדוקיתתך*|    -כו-|מל-חו* ב-מ-יש

        =  _            = _       

 שורה בהטעמה אשכנזית*בת*|  -*מרי*| ש-שו

        =  _               =  _                 =  _         =_           

שורה מעורבת: "שומרי" ו"קוראי" באשכנזית, "שבת" בדקדוקית ***|נג***|  -אי| עו-קור-|בת ו-*מרי ש-שו

 ועונג זהה בשתיהן.

        = _                   =  _       

 שורה בהטעמה דקדוקיתעי*|   -|שי שבי-ד-ק-עם מ

      = _             =  _       

 במילה "כולם" יש דגש מלעילי בעוצמה, ופסגה מילרעית בגובה. במילה "ישבעו" יש דגש   עו*  -ב-*לם*|יש-כו

       רונה  בעוצמה על ההברה הראשונה, והארכה הנותנת הדגשה על ההברה האח                                 

  =  _               = _            =  _     = _                                                                                                                        

 שורה בהטעמה אשכנזית***|ך***|  -|ב-טו-גו מ-*|ענ-*ית-ו

  = _               = _             =  _         =  _           

 שורה בהטעמה אשכנזית**ת| בו***|  -|צי-*עי ר-*|שבי-*ב-ו

  = _               = _              =  _         = _           

 **ת| בו***|-|צי-*עי ר-*|שבי-*ב-ו

   = _               =_             =  _         =  _           

 *ת*| בו***|-|צי-*עי ר-*|שבי-*ב-ו

        = _        = _          = _             = _           

  שורה בהטעמה דקדוקית*|תו***| -*דש-|קי-*ת*|בו**ו-רצי

        =_           =_                  =  _            = _           

 מחציתה הראשונה של השורה בהטעמה אשכנזית, והשנייה בדקדוקית*ת*|  -*|רא-|תו* ק-*מים או-*דת*|י-חמ

   = _               = _              =    _         =  _           

 שורה בהטעמה אשכנזית*שית*|****|  -|רא-שה ב-ע-|מ-*כר ל-ז

        =_           =_                  =  _            = _           

 *ת*|-*|רא-|תו* ק-*מים או-ת*|י*ד-חמ

   = _                = _              =   _          =  _           

 *שית*|****|-|רא-שה ב-ע-|מ-*כר ל-ז
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ההקבלה הריתמית הראשונה שעושה קרצ'בסקי היא בין ארבע המילים הראשונות בטקסט, המתפרשות 

על פני ארבע התיבות הראשונות בשיר. על פי הלחנתו של קרצ'בסקי, ניתן לפרש פסוק זה בטטרמטר 

מולחנות  טרוכאי, בצורה המעמעמת את מיקום ההטעמות. קשה לקבוע בוודאות האם תיבות אלה

 באשכנזית או בדקדוקית:

        = _                  = _ 

 תך*    -כו-מל-חו ב-מ-יש

   =     _           = _ 

 *בת*-*מרי* ש-שו

 

חוזר קרצ'בסקי על המילים "שומרי שבת" בצורה המאפשרת לו הקבלה משקלית בין הפסוק  5בתיבה 

שומרי שבת וקוראי עונג". למעשה, החזרה על הטקסט "ישמרו במלכותך שומרי שבת" לבין הפסוק " 

 מאפשרת הקבלה משקלית מדויקת בין שני חלקיו, הנה כך:

        = _                    = _ 

 תך*-כו-מל-חו ב-מ-יש

   =     _         =  _ 

 *בת*-רי* ש-מ-שו

 

         = _           = _ 

 *בת*-רי* ש-מ-שו

         = _          = _ 

 *נג*-אי* עו-ר-וקו

 

הקבלה שכזו מציגה בדיעבד את הטעמת המילה "שבת" בסוף השורה השנייה כמוטעמת אשכנזית, מעצם 

 התכתבותה עם המילה "עונג". 

למרות שקרצ'בסקי בעצמו יצר את האפשרות להקבלה ושקילה בין שני חלקי המשפט, ע"י חזרה על 

ההקבלה הזו באופן חלקי בלבד. אמנם הטקסט "שומרי שבת וקוראי מילים מהטקסט, הוא מיישם את 

הראשונה שבה  היחידה המוסיקלית(, אורך זהה  לאורכה של 5-8עונג" מולחן לאורך ארבע תיבות )

חלקו הראשון של הטקסט, אך פיזור ההברות לאורך הפרזה אינו סדור כפי שהיה אולי ניתן להלחין. 

( יש דחיסת הברות גדולה, המאפשרת לקרצ'בסקי את פיזור 5-6בות )תי היחידה המוסיקליתבתחילת 

 שאר ההברות בדלילות על פני התיבות הנותרות:

 

        =  _                 =  _               =  _       =_           

 " בדקדוקית ועונג  שורה מעורבת: "שומרי" ו"קוראי" באשכנזית, "שבת***|נג***|  -אי| עו-קור-|בת ו-*מרי ש-שו

 זהה בשתיהן.                                                                  
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, הן מבחינה מוסיקלית, בצורה היוצרת פריודה 1-4מציגות הקבלה מדוייקת לתיבות  9-12תיבות 

 כפולה, והן מבחינת משקל הטקסט:

        = _                    = _ 

 תך*-כו-מל-חו ב-מ-יש

   =     _         = _ 

 *בת*-*רי* ש-שומ

        =  _                    = _ 

 עי*-שי שבי-ד-ק-עם מ

     = _               = _ 

 עו*-ב-*לם* יש-כו

(, 5-8)תיבות ( בסיום שונה מאשר זה שהיה בחצי הקדנצה 13-16הפריודה הכפולה מסתיימת )תיבות 

 במילים "ויתענגו מטובך".

עד כה סקרנו את הפריודה הראשונה בשיר, וראינו שהחזרה על מילים ספורות בפריודה זו מאפשרת 

לקרצ'בסקי להתייחס לטקסט כאל טקסט שקול, ולטעת בו מבנה של פריודה כפולה. המשפט המוסיקלי 

ות הטקסט מאפשרת לקרצ'בסקי להתאים את , וגם בו החזרה על מיל17-32הבא משתרע על פני תיבות 

( משמשת מענה לשלוש 29-32הטקסט למבנה שקול ומאוזן, שבו שורת הטקסט הרביעית )תיבות 

 (:17-28השורות שקדמו לה )תיבות 

  = _               = _             =  _         =  _           

 אשכנזיתשורה בהברה **ת| בו***|  -|צי-*עי ר-*|שבי-*ב-ו

  = _               = _              =  _         = _           

 **ת| בו***|-|צי-*עי ר-*|שבי-*ב-ו

   = _               =_             =  _         =  _           

 *ת*| בו***|-|צי-*עי ר-*|שבי-*ב-ו

        = _        = _          =  _             = _           

  שורה בהברה דקדוקית*|תו***| -*דש-|קי-*ת*|בו**ו-רצי
 

( גם מסתייע בחזרות על הטקסט לצורך עיצובו. הפעם לוקח 33-48המשפט המוסיקלי האחרון )תיבות 

 קרצ'בסקי נתח מילים יותר גדול, וחוזר עליו פעמיים, ובכך מתאפשר לו ליצור פריודה כפולה:

        =_            =_                  =  _            = _           

 מחציתה הראשונה של השורה בהברה אשכנזית, והשניה בדקדוקית*ת*|  -*|רא-|תו* ק-*מים או-*דת*|י-חמ

   = _                = _              =    _         =  _           

 אשכנזיתשורה בהברה *שית*|****|  -|רא-שה ב-ע-|מ-*כר ל-ז

        =_            =_                  =  _            = _           

 *ת*|-*|רא-|תו* ק-*מים או-*דת*|י-חמ

 

   = _                = _              =    _         =  _           

 *שית*|****|-|רא-שה ב-ע-|מ-*כר ל-ז

 9-12תיבות 

 1-4 תיבות
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בשירים בעלי טקסט שקול  :בעלי החזרות על מילים בתוכםלסיכום הצגת ארבעת השירים האשכנזיים 

סילאבי חזרה על מילים בשיר מאפשרת לקרצ'בסקי לצאת מהמבנה שמכתיב השיר אל -במשקל טוני

עבר מבנה חדש, פחות סימטרי ועקב כך יוצר הבעה רגשית גדולה יותר. בטקסטים שאינם שקולים 

רצ'בסקי ליצור מבנה משקלי שעליו יוכל להתבסס סילבי החזרה על המילים מאפשרת לק-במשקל טוני

בהלחינו את המילים. קרצ'בסקי מתבסס על המבנה המשקלי שהוא עצמו יצר, אך לא מרגיש מחויב לו 

 בצורה גורפת, וכך יוצר לעיתים חריגות בפיזור ההברות שגם הן תורמות לתחושת הגיוון בשיר.

חזרתיות על מילים בשיר, ידה מועטה יותר של מכאמור, בשיריו הדקדוקיים של קרצ'בסקי קיימת 

, מה שמפחית את יכולת כלל ושירים דקדוקיים רבים מולחנים אצל קרצ'בסקי ללא חזרות על מילים

ההבעה הרגשית בחלק מהשירים, בהשוואה לשירים האשכנזיים. כבר ראינו מספר שירים דקדוקיים 

ת השיר על פי תמלילו המדוייק ללא חריגות המולחנים ללא חזרות. חלק מהם היו שירים שבהם הלחנ

( 'רימון זהב' 89(, 'אלף בית' )עמוד 104תורמת לאופיו ה"פרקטי", כדוגמת 'ראש השנה לאילנות' )עמוד 

(. ישנם גם שירים שבהם לא היו חזרות על מילים, אך היו 107( ו'חג הנטיעות' )עמוד 86)עמוד 

מאפיינים ריתמיים ומלודיים אחרים שגרמו לשיר שיהיה בעל אופי מובהק או עוצמה רגשית חזקה. 

  (.144 ( ו'ל"ג בעומר' )עמוד127שירים כאלה הם 'גליליה' )עמוד 

 

 תיאום וחוסר תיאום בין מיקום ההטעמות לבין דגשי הלחן השונים .1.2

 קבוצת מאפיינים זו זה התקבלו שלושה פרמטרים בעלי מתאם גבוה:ב

  על פעמה מודגשת מטרית הממוקמות הברות לא מוטעמותיש פחות ככל שהלחן יותר דקדוקי 

הכוונה לכך שבשירים המולחנים דקדוקית יש התאמה פשוטה, כך שרוב המילים  (.0.521)מתאם של  

ממוקמת על פעמה מודגשת מטרית, אך ההברות לכסיקלית מולחנות באופן שבו ההברה המוטעמת 

האחרות לא ממקומות על הברה כזו. תוצאה זו מתקבלת בשל ריבוי שירים פשוטים משקלית, שבהן יש 

 ַחּלֹון ָכל ַעל ַדִקים נֵרֹות, דֹוְלִקים נֵרֹותזגות מלאה של המילים עם הרגליים המשקליות )למשל: "התמ

 "(.ַהָקט ָדִוד ָעָשה ִכנֹור" או "ָבְרחֹוב

עם פעמה מודגשת מטרית )מתאם של   מתמזגותהברות מוטעמות לא  ככל שהלחן יותר אשכנזי כך יותר

0.437.)  

דגשים בפרמטרים מוסיקליים אחרים )מתאם  מקבלות הברות לא מוטעמותככל שהלחן יותר אשכנזי, 

 (.0.395של 

 שני הפרמטרים האחרונים הם אלו שינותחו, והם ינותחו יחדיו, מסיבות שיפורטו להלן:
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כי בפרמטר הראשון יש נקודה שהיא טכנית בעיקרה, ולא בהכרח מתייחסת ישירות למלודיה המולחנת, 

כמו שפורט אם לכך שבשירים הדקדוקיים יש התאמה רבה יותר בין משקל הטקסט למשקל הלחן. 

מחצית משירי קרצ'בסקי הם שירים שהטקסט שלהם דקדוקי והם מולחנים בהטעמה , כמעט 2בסעיף 

דקדוקית. המחצית השנייה של השירים מגוונת יותר, וכוללת את כל שאר האפשרויות: שירים אשכנזיים 

שירים דקדוקיים המולחנים באשכנזית,  ,ולחנים באשכנזית, שירים אשכנזיים המולחנים בדקדוקיתהמ

ושירים שבהם יש עירוב הטעמות מסוים, חלקם נוטים יותר להלחנה אשכנזית, ואחרים נוטים יותר 

ט להלחנה הדקדוקית. כיוון שכך, ברור שבלחנים הדקדוקיים ישנו מתאם ברור יותר בין הברות שבטקס

הן מוטעמות ובלחן הן גם נמצאות על מקום מודגש מטרית, וכן שהברות שאינן מוטעמות בלחן דקדוקי 

 אינן נמצאות על מקום מודגש מטרית.

דורשים עיון מדוקדק יותר, כיוון שהם מצביעים על מתאם גבוה יותר בחוסר  האחריםשני הפרמטרים 

אחרים: ככל שהלחן אשכנזי יותר כך רב הסיכוי התיאום בין דגשי הטקסט לבין הדגשים המוסיקליים ה

שחוסר התיאום הזה יקרה. כמובן שחלק ממובהקות התוצאות נובעת גם היא מכך שככל שהשיר פחות 

דקדוקי כך יש פחות מתאם בין משקל הטקסט המקורי לבין מקום הטעם בהלחנתו, אך עיון בשירים 

גשים המוסיקליים השונים בצורה מורכבת יותר מגלה שבשירים אשכנזיים נוטה קרצ'בסקי לפזר את הד

 דבר זה אינו קשור ישירות למגבלות הלחנה בסוגי ההטעמה השונים, .במנגינה מאשר בשירים דקדוקיים

שכן מלחין יכול לבחור האם לפזר את הדגשים המוסיקליים השונים או לאחדם בכל סוג הטעמה שהוא. 

אלא להבדלים בסגנונו של קרצ'בסקי בין השירים הדקדוקיים  מדובר בעניין סגנוני שאינו קשור לשפה,

לאשכנזיים.
330
   

נבחן את שני הפרמטרים האחרונים במשולב, באותן הדוגמאות, שכן שני פרמטרים אלו הן צורות 

הסתכלות שונות על אותו הדבר:  אם ההברות המוטעמות לא מקבלות דגש מוסיקלי עליהן, יהיו כנראה 

בת הברות אלו, שיקבלו דגש מוסיקלי והם יהיו על הברה לא מוטעמת.תווים אחרים, בסבי
331
בניתוחי  

השירים האשכנזיים שיובאו כדוגמאות נתבונן בהברות הלא מוטעמות, כי במקומות אלו נמצא דוגמאות 

לפיזור הדגשים המוסיקליים שלא על הטעמה. בניתוחי השירים הדקדוקיים, לעומת זאת, נתבונן על 

מות, כי איחוד הדגשים מתבצע על הברות אלה.ההברות המוטע
332
 

 השיריא שיר אשכנזי שבו אין תיאום בין הטעמות הטקסט לבין הדגשים המוסיקליים הדוגמא טובה ל

, שם יש תיאום מושלם בין (1837-1900, למילותיו של אבא קונסטנטין שפירא )"בשדמות בית לחם"

                                                           
330
מוסיקליים הנובעים מהשפה, לבין שינויים הנובעים המסכם ומבחין בין שינויים ברכיבים  8ראה סעיף  

 מגורמים אחרים.
331
 Cooper and Meyer, 1960, pp. 168-173לעיון נוסך בנושא מעורפלות ריתמית של מלודיות:  
332
על אי תיאום בין הפרמטרים המוסיקליים השונים אפשר לקר וא במחקריה של דליה כהן. לעיון: דליה כהן,  

 .162, )ירושלים: מאגנס, תשמ"ו(, עמוד המזרח ומערב במוסיק
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     _               _             

 חה -ר-דן מז-אל יר

_                 _             

 דת-ע-מם צו-דו
 

קות בלחן. למרות זאת, אין כלל תיאום מושלם בין משקל הטקסט לבין מיקום ההטעמות על הפעמות החז

 ההטעמות לבין דגשי הלחן האחרים, ובמיוחד אין תיאום בין ההטעמות לבין הפסגה בגובה.

, למען העלאת "תמונה" )כלומר הצגה( שנקראה "קבר רחל" בגמנסיה הרצליה. 1911-השיר הולחן ב

מאחורי התפאורה )של קבר רחל( שרה על התפאורה היה אחראי הצייר והמורה אברהם אלדמע. 

שחקנית הציגה את דמותה של רחל. השיר וההצגה עשו רושם רב -המקהלה את השיר, בשעה שתלמידה

.1913-על הנוכחים, ומאז שרו אותו רבות, למשל: בטיול הגמנסיה לאזור קבר רחל ב
333
הנה מילות  

המקורי של הטקסט שונה, ואז מתגלה , כפי שמופיעות בצלילי חנינא )המבנה השיר ומשקלן הפואטי

החריזה הנכונה: "מצבת" חורזת ל"עוזבת"(.
334
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
333
 .139, 135, עמודים 50-היסטורית לסיום שנת יובל ה-הגמנסיה הרצליה :תערוכה פדגוגיתברוך בן יהודה,  
334
 https://www.zemereshet.co.il/song.asp?id=123ניתן לעיין בטקסט המקורי באתר "זמרשת":  

    _                      _             

 חם-מות בית ל-שד-ב

   _                 _             

 תה-ר-רך אפ-ד-ב

   _                  _             

 מים *-בר קדו-לי ק-ע

_                 _      

 בת-צ-כל מ-תא

    _                    _             

 לה-צות לי-בבוא ח-ו

   _                 _             

 תה *-פ-רך עיי-ד-ב

_                     _             

 אה-לה יפת מר-תע

     _                 _             

 בת-ז-רה עו-את קב

 , אשכנזית, דימטר אמפיברכי:משקל פואטי
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♦                          =_           ♦ 

 *חם-מות בית| ל-|שד-ב

●                  = _          ♦ 

 *תה-|ר-רך אפ-|ד-ב

  ●             = _                   =  _       

 **|תה** -**|ר-*רך| אפ-|ד-ב

♦                  = _           

 *מים|-בר| קדו-ע|לי ק

                    =_  

 *בת|-|צ-עמוד מ-ת

                  = _                 =♦        

 **|בת**-|צ-עמוד מ-ת

 

 

●  ■                         =_       ● 

 *לה-צות| לי-|בוא ח-ב-ו

   ● _                 =_           

 *תה|-|פ-רץ עיי-|א-מ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 לחן קרצ'בסקי לשיר "קבר רחל": 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

התאמת המילים בלחן של קרצ'בסקי תואמת לחלוטין את המשקל  :דרך הלחנת המשקל הפואטי

השירי של אבא קונסטנטין שפירא. כדאי לשים לב שגם בשיר זה יש מספר חזרות על חלקי משפטים 

 אפיינת את הלחנתו האשכנזית של קרצ'בסקי:ומשפטים שלמים, תכונה שכבר הוזכרה כמ
 

●  ■                         =_       ● 

 *לה-צות| לי-|בוא ח-ב-ו

   ●                  = _           

 *תה|-|פ-רץ עיי-|א-מ

                       =     _●     

 *אה-לה יפת| מר-תע

●                         = _      ●       

 *בת-|ז-רה עו-בית |קב

●                     = _           

 *חה| -|ר-דן מז-אל| יר

                    =_  

 *דת|-|ע-צו מם-דו

                 = _                =_       

 |***|**|דת*-|ע-מם צו-דו

8 

24 

16 

מוקפים בעיגול: 

תווים המסמנים 

את חוסר 

ההתאמה בין 

ההטעמות לבין 

 הפסגה בגובה

 במילים אלו
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לעומת התאמת משקל השיר ומשקל הלחן, יש חוסר תיאום במילים רבות בין משקל הטקסט לבין 

 הפסגות בגובה של השיר, שבמקרים רבים אינם חופפים )מקרים אלו מסומנים בתווים בעיגול כחול(.

( 26( ו"דומם" )20(, "תעלה" )16(, "חצות", )11(, "תעמוד" )3(, "דרך" )1המילים "שדמות" )תיבה 

הן מילים שהדגש המשקלי שלהן ממוקם על ההברה הלפני אחרונה במילה, אך הפסגה בגובה ממוקמת 

ם כאן אמנם ג( מתקיים סדר אחר: 27- 26בהן על ההברה האחרונה במילה. רק במילה "צועדת" )תיבות 

הדגש המשקלי הוא על ההברה הלפני אחרונה מבין שלוש, אך הפסגה בגובה ממוקמת על ההברה 

 השלישית מהסוף. 

לכן, ברוב המקומות של חוסר תיאום בין מקום הטעם לבין הפסגה בגובה, ניתן להראות שקרצ'בסקי 

לחן זה הוא אשכנזי למעשה מנסה לגשר על הפער בין שתי מערכות ההטעמה, על אף שמבחינה משקלית 

 ללא רבב.

שיר אשכנזי נוסף שבו אין תיאום מושלם בין הטעמות הטקסט לבין דגשי הלחן הוא השיר "עתידות", 

(.1881-1960) למילותיו של יעקב כהן
335
נכתב לזכר הרצל, כנראה ומהמוקדמים ביותר, זה הוא שיר  

שנכתבו בארץ  הרצל קינה רבים לזכרצטרף לשירי . השיר מ1908-מיד עם עלייתו של קרצ'בסקי ב

.באותה תקופה
336
ניתן למצוא  ,, הכולל את כל בתי השירמזה המובא כאן משקל פואטי מפורט יותר 

 ., מאחר שגם הוא הלחין שיר זה220בפרק על אברהם צבי אידלסון, בעמוד 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
335
, שגם לו לחן 220והן בפרק על אידלסון, בעמוד  53יה, בעמוד שיר זה נדון בהרחבה הן בפרק המתודולוג 

 לשיר זה.
336
 .50, עמוד שיר שיר עלה נאשחר,  
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          _          __ 

    עֹות-ְדמָ -גֵי הַ -פּו ַפלְ -טְ -יִשְ 

         _         _  _ 

   .ָעם-הָ נֵי ָכל ְבנֵי -ֵעי-מֵ 

         _        __ 

      ָדם-הַ גֵי -ֲהרּו ַפלְ -יִנְ 

           _         __ 

   .אֹות-כָ -ֶהם נִדְ -ֵתי-בֹו-ּלִ -מִ 

      _        _      _ 

     ֵקץְלֵעת וּו -קָ -ָּלם יִ -כ  

       _        _   _ 

   ָדה-הּו-ֶרץ יְ -אֶ -לּו לְ -ְועָ 

           _              __ 

  ָדה-ְּׁשדּו-ָתּה הַ -מָ -קּו ַאדְ -ְוִהשְ 

            _            __ 

     ...ָכל ֵעץם, לֶ רּו ָכל ּתֶ -ְוִהפְ 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

היא  השקילה, שאותם הלחין קרצ'בסקי. המובא כאן הוא של שני הבתים הראשונים בלבד פואטיהמשקל ה

 הסגולבהטעמה אשכנזית, כמו כל שאר שיריו של כהן בתקופה המוקדמת שלו, בטרימטר דקטילי. הצבעים 

החריזה היא אבבא ובבית הבא באאב, לסירוגין לאורך והתכלת מציגים את השורות החורזות אחת עם השנייה. 

 כל בתי השיר. 

מוקפים 

בעיגול: 

צלילים 

שהם פסגה 

בגובה על 

פעמה 

 חלשה.
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דקדוקית, בוחר כמו שניתן לראות, ברוב המילים היכולות להיות נתונות לפרשנות אשכנזית או 

קרצ'בסקי לא לאחד בין פסגות הגובה ודגשי המשקל, כלומר: הטעמת המילה, המאוחדת עם דגש 

המשקל לא מקבלת חיזוק נוסף של פסגה בגובה. הפסגה בגובה נמצאת על הברה לא מוטעמת, אך על 

ם כאן הפסגה כלומר, כמו בדוגמא הקודמת, ג הברה שיכלה להיות מוטעמת לו צורת ההגייה היתה שונה.

בגובה באה לגשר על הפער בין שתי מערכות ההטעמה, ולהציע דרך הטעמה שונה מזו שמתקיימת 

 במיזוג בין הטעמות השיר לדגשי המשקל.

               =       _   =♦♦        _ 

 הטעמות  עות| -מ-* ד-גי| ה-טפו פל-יש

אשכנזיות בדגשי המשקל. הפסגות בגובה נותנות חיזוק 

 מלרעי למילים "ישטפו" ו"פלגי"

          =     _     =●●   _ 

 הטעמה דקדוקית עם *| -ני*| כל בני ה-עי-מ

                 במשקל ואשכנזית בגובה על "עיני"                    

       =      _     =●●  _ 

הטעמות אשכנזיות בדגשי דם*| -לגי ה-רו| פ-* ה-ינ

 המשקל. הפסגות בגובה נותנות חיזוק מלרעי ל"ינהרו". 

   =●●              _=    _ 

 הטעמות אשכנזיותאות| -*כ-הם| נד-תי-בו-ל-מ

 

   =●●      _           =_ 

הטעמות אשכנזיות בדגשי עת קץ*| -וו| ל-ק-לם י-כ

המשקל, הפסגות בגובה נותנות חיזוק מלרעי למילים "כולם" 

 ו"יקוו"
            =      ●●●●       =_ 
הטעמה דקדוקית על דה***| -הו|-רץ י-לו לא  -וע

"יהודה" בדגשי המשקל, שמקבלת חיזוק אשכנזי בפסגתה 

 בגובה.

         =●●             _ =●●    _ 

הטעמות אשכנזיות  דה|-דו-* ש-תה| ה-מ-קו אד-והש

בדגשי המשקל, וכולן מקבלות פסגות בגובה הנותנות חיזוק 

                                                          מלרעי למילים.
       =●●            _      =           _   

הטעמה אשכנזית משקלית  לם| כל* עץ*|-רו כל ת-והפ

 על "הפרו", המקבלת חיזוק מלרעי בפסגה בגובה.

הטעמות אשכנזיות בדגשי עת קץ*| -וו| ל-ק-לם י-כ

המשקל, הפסגות בגובה נותנות חיזוק מלרעי למילים "כולם" 

 ו"יקוו"
            =      ●●●●       =_ 
הטעמה דקדוקית על דה***| -הו|-רץ י-לו לא  -וע

"יהודה" בדגשי המשקל, שמקבלת חיזוק אשכנזי בפסגתה 

 בגובה.

         =●●             _ =●●    _ 

הטעמות אשכנזיות  דה|-דו-* ש-תה| ה-מ-קו אד-והש

הנותנות חיזוק בדגשי המשקל, וכולן מקבלות פסגות בגובה 

                                                          מלרעי למילים.
       =●●            _      =           _   

הטעמה אשכנזית משקלית  לם| כל* עץ*|-רו כל ת-והפ

 על "הפרו", המקבלת חיזוק מלרעי בפסגה בגובה.

 

 סיום השיר: דרך הלחנת

        =●●       _●●           =_ 

 לם כל| עץ***|-רו כל ת-והפ

 דרך הלחנת המשקל הפואטי עפ"י קרצ'בסקי:
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יש יותר מיזוג בין הטעמות הטקסט לבין דגשי המוסיקה האחרים )פסגה בגובה, בלחניו הדקדוקיים של קרצ'בסקי 

 משך, מליסמות, קפיצה(. דוגמא טובה לשיר כזה הוא השיר "כי בא האות" למילים של לוין קיפניס:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 טטרמטר ימבי: משקל פואטי,

    _      _            _       _       

 שורה של  אות -אות כי בא ה-כי בא ה

 מילים חד הברתיות        

    _      _           _       _       

 עם-עה שיר ה-רי-דד נ-הי

      _      _        _      _       

 אות-זו פל-בל ח-שבי ת-יו

   _     _            _    _       

  עלנסוג אחור אל קם   -ר-יה יש-ח-ת-ל

 המילה "ישראל"
 

התווים המוקפים בעיגול 

מסמנים איחוד דגשים 

 מוסיקליים:

: איחוד עיגול כחול

ה דגשים בין פסגה בגוב

ודגש במשך על מקום 

 הטעם

: דגש במשך עיגול אדום

 על מקום הטעם

: פסגה בגובה עיגול ירוק

 על מקום הטעם
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     _                 _   _        _ 

 הר-הר אל ראש ה-אל ראש ה

   _          _      _                _   _        

 בי-יי ש-דו-סום לפ-רך מי יח-ד-ה

   _                _ _            _ 

 כבר-בר הר הן זה מ-ע-מ

    _        _     _    _       

  בי-רץ צ-נו א-זת ל-מ-רו

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

שלעיל, ההלחנה תואמת את הלחן השיר מולחן בהטעמה דקדוקית, בקצב המרש. למעט שלוש מילים המצוינות בניתוח 

מקצב המרש התקיף, בעל התבניות הריתמיות הקבועות תורם לאיחוד של דגשי הלחן השונים, דגשי הסדרת הטקסט. 

 בין אם באורכי התווים או בפסגות בגובה.

כל ההטעמות בלחן תואמות את מיקומן בטקסט המקורי של לוין קיפניס, ובכל בו גם השיר "המעפילים" הוא שיר ש

שיר זה  ה: בין אם בגובה, בין אם במשך, ובין אם באיחוד דגשים.אחת ואחת מהן יש דגש מוסיקלי על מקום ההטעמ

 הרבה, האופיינית לשירי תקופה זו,מלעליותו הקשר לב 145 בעמודנותח 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 הטעמה דקדוקית ללא חריגות:   דרך הלחנת המשקל הפואטי,

  =    ♦  ♦           _   =♦     ♦    _   ♦         

בלחן יש הטעמה על המילה "כי", בניגוד לטקסט השירי שבו יש הטעמה על המילה     אות*-אות*| כי בא ה-ה כי בא

   "בא"

♦        =  ♦♦ _ ●●    ●●       =  _ ♦ 

 |עם**-עה שיר ה-רי-|דד* נ-הי

  ●  ●●                =_   ♦ ♦     =   ♦ ♦  _ 

 אות*|-ל-|זו פ-חבל* -|שבי ת-שבי יו-יו

  =♦  ♦       _ ● ●                =_ ♦ 

 בלחן המילה ישראל מולחנת מלרעית, אך בטקסט השירי יש עליה "נסוג אחור"      |אל קם *-ר-יה יש-*תח-ל

  ●  ●●                = _♦  ♦          =   _    ♦  

 ווה*-|בות ק-מה* ר-|בות כ-בות ר-ר

♦          =●   ●  _●   ●     ●    ●        =  _♦ 

 |דור**-רת דור ו-סו-|וות* מ-תק

●     ●● =● ●           _●●  ●   ●   =●  ●        _● 

 |יום כי בא*-יום ה-אות* ה-|זו פל-זו ח-ח

●     ●● =● ●         _●●  ●   ●              =_● 

כיוון שקרצ'בסקי מנסה לשמור על מקצב אחיד לאורך רץ אור   -|א-*רץ אור ב-א-|עם ב-רור ל-ד

 להברה הראשונה במילה "ארץ", המשסע אותה לשני חלקים.הפזמון, נוצר אירוך 
 

 הנה שנית משקלו הפואטי של הטקסט:
 

     _         _      _          _ 

 לו *  -עפי-לו * ה-עפי-ה

      _             _     _          _ 

 לו * -עפי-הר ה-אל ראש ה

     _         _      _          _ 

 לו * -עפי-לו * ה-עפי-ה

      _              _    _         _ 

 לו * -עפי-הר ה-אל ראש ה
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. פסגה בגובה היא כזו מחושבים ביחס לתו שלפניהם במשך הנה הגילום של איחוד הדגשים בלחן )הערה: הדגשים

 (.הגבוהה הן מהתו שלפניה והן מהתו שאחריה

 

 

 

 

 

 

 

(,, כזכור, מאפיין של שירי קרצ'בסקי בדקדוקיתהואששעל אף המקצב החד גוני שלו )דקדוקי והנה דוגמא לשיר 
337
 

מגוונת יחסית: איחוד הדגשים יכול להיות של פסגה בגובה, במשך, מליסמה, או צירוף דגשים בצורה איחוד בו קיים 

.(1869-1957) שלהם. מדובר ב"שיר ערש" למילותיו של אברהם אברונין
 338

גם שיר זה, כרבים אחרים בתקופה זו,  

 מרובה מילים מלעיליות וחד הברתיות. 

 

            

                                                                                      

                                                           
337
 .5.1 סעיףראה  
338
 המילים ראו אור לראשונה בתוך הספר: אברהם אברונין, שירים לילדים, דפוס הגליל, תרע"ח 

 בעיגול מסמנים איחוד דגשים מוסיקליים:התווים המוקפים 

 : איחוד דגשים בין פסגה בגובה ודגש במשך על מקום הטעםעיגול כחול

 : דגש במשך על מקום הטעםעיגול אדום

 : פסגה בגובה על מקום הטעםעיגול ירוק
הערה: פסגה בגובה נמדדת הן ביחס לתו שלפניה והן ביחס לתו שאחריה. במקרה שבו יש 

מקודמו בסופו של ביטוי מוסיקלי, הדבר נחשב כפסגה, גם אם התו שאחריו גבוה תו גבוה 

 יותר )כך, למשל, התו השני בשיר נחשב לפסגה בגובה(
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_       _       _     _ 

 רש-ע-תי ב-ד-מי יל-נו

_            _ _          _ 

 * * מי-נו-עי ו-רג-ה

_     _              _      _ 

 רס-תך קו ח-עיר או-עד י

_        _       _          _ 

 * * מי-לך קורא -יק-ו

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

_        _          _      _ 

 לת-תכ-מי ה-מי ש-רו-ממ

_       _    _      _ 

 "יהל" בהטעמה אשכנזית * * ח-ר-י-הל ה-י

_       _          _      _ 

 לד-הו אל כל י-ר-רך או

_        _       _      _ 

 * * ח-ל-דה שו-יל-ו

 טטרמטר טרוכאי:הטעמה דקדוקית ברובה,  משקל פואטי,

 משקלו של הבית הבא זהה
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 המשקל הפואטידרך הלחנת 

             =       _           =_ 

 הנותנות את על ההטעמות המשניות ישנן פסגות בגובה,    |לת-תכ-שמי ה |מי*-רו-ממ

 הדגש הרצוי להברה החשובה גם באמצע התיבה._                  =       _   =         

 |*ח*-ר|-י-הל ה-י

            =     _            =_ 

 הנותנות את על ההטעמות המשניות ישנן פסגות בגובה,     |לד-אל כל י |הו-ר-רך או

 הדגש הרצוי להברה החשובה גם באמצע התיבה._             =        _     =        

 |*ח*-ל|-דה שו-יל-ו
 

         =   _            =_ 

 |רש-ע-תי ב|-ד-מי יל-נו

          =     _   =   _ 

  על ההטעמה המשנית במילה "הרגעי" ישנה פסגה בגובה, הנותנת את     |*מי*-נו|-עי ו-רג-ה

 הדגש הרצוי להברה החשובה גם באמצע התיבה.   _ =             _       =         

 |רס-תך קו ח|-עיר או-עד י

        =      _         =_ 

 על ההטעמה המשנית במילה "ויקרא" ישנה פסגה בגובה, הנותנת את                             |*מי*-קו |רא לך-יק-ו

 הדגש הרצוי להברה החשובה גם באמצע התיבה                                   

 

 

 

 

מתקבלת תחושה של פסגה  13-14בתיבות הערה: למען העקביות, הדגשים נמדדים ביחס לתו שלפניהם. 

 גובה כיוון שהתו שאחר כך נמוך יותר.ב

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

התווים המוקפים בעיגול מסמנים איחוד דגשים 

 מוסיקליים:

 פסגה בגובה על מקום הטעם עיגול ירוק:

 מליסמה על מקום הטעם עיגול אדום:

 פסגה בגובה וכן מליסמה על מקום הטעם עיגול כחול:

 דגש במשך עיגול ורוד:

 פסגה בגובה ודגש במשך עיגול תכלת:

 

6 

11 
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הטקסט באופן מלא. הגיוון בסוגי הדגשים השונים ראוי  משקלו הפואטי שלהלחן בשיר זה תואם את 

לתשומת לב מיוחדת בשל מיעוט המקצבים בשיר: ישנם שלושה סוגי מקצבים בלבד בשיר זה, ולמרות 

 זאת מצליח קרצ'בסקי ליצור חמישה סוגי דגשים מוסיקליים ואיחודם בשיר.

 

ה בשיר ראינו שככל שהשירים בעלי לחן לסיכום נושא איחוד דגשי הלחן או פיזורם ביחס למקום ההטעמ

אשכנזי יותר כך יהיה סיכוי שדגשי הלחן יהיו מפוזרים גם על פני מקומות חסרי הטעמה, ואילו בשיריו 

הדקדוקיים של קרצ'בסקי יש פעמים רבות יותר של איחוד בין הטעמות המילים, משקל הלחן ודגשי הלחן 

 האחרים בשיר. 

 

 תו של קרצ'בסקיהמאפיינים הסולמיים בכתיב .7

של  שונים מהותית בין שיריו האשכנזיים לדקדוקייםהאין מאפיינים וכמעט מבחינת אוצר הצלילים, 

שכן קיים, בשירים . על כן אתאר כאן את כל עולמו הסולמי, ובסוף אביא את היוצא מן הכלל קרצ'בסקי

 הדקדוקיים. ולחניספורים ביותר מבין 

ט שירים בודדים שרובם בדקדוקית, מורכב ממאפיינים אירופאיים.  עולמו הסולמי של קרצ'בסקי, למע

לרוב, המאפיינים האלו מרכז אירופאיים, ויש שירים בודדים, אשכנזיים, המבוססים על מודוסים יהודיים 

 מזרח אירופאיים.

מהשירים שלו כתובים בסולם הזה, בלי הבדל משמעותי  46%הסולם הנפוץ אצל קרצ'בסקי הוא המינור. 

באחוז השירים או באופי הסולם בין הלחנים הדקדוקיים לאשכנזיים. מדובר כאן בסולם מינור אירופאי 

למדי, עם נגיעות מזרח אירופאיות חזקות: במהלך מרבית השירים יש מעבר רגעי שגור ביותר לדרגה 

מינור מלודי  השלישית המז'ורית, וברובם משמשים בערבוביה שני סוגי מינור: מינור הרמוני וטבעי, או

וטבעי. בשלושה שירים )"עתידות", "גליליה", "הציפור"( יש לקראת סוף המשפט הראשון של השיר 

 . כשל מנדלסון מרכז אירופאיים םמודולציה לדרגה חמישית, בדומה לשירי

נמנעים הם יש כמה שירים מינוריים, שלמרות האוריינטציה הטונאלית )והבלתי מודאלית( החזקה שלהם, 

טון המוביל.בסימן ההיכר הבולט של המערכת הטונאלית: ה להשתמשמבמובהק 
339
כזה הוא השיר  

"הגינה".
340
"המעפיליםשיר "ב 

341
  .קיימת לכאורה הדרגה השביעית הטבעית לא קיים טון מוביל, אך 

, קורימתפקדת רק כדומיננטה של הדרגה השלישית המז'ורית, ואין לה קיום בסולם המינורי המ דרגה זו

ועל כן גם משיר זה נעדרת למעשה הדרגה השביעית בסולם, למרות האוריינטציה האירופאית הברורה 

 שלו.

                                                           
339
 .136-137עמודים  ,ד"תשסעל הימנעות משימוש בטון מוביל כאמצעי לשלילת הגולה: גולדנברג, להרחבה  
340
 .115ראו ניתוחו בעמוד  
341
 .145ראו ניתוחו בעמוד  
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  מתוך "המעפילים":

 

 

למרות היעדר הטון המוביל, השפה ההרמונית של שירים אלה היא שפה טונאלית ולא מודאלית. כדאי 

לציין שהיעדרות כזו של טון מוביל קיימת בהרבה מאוד שירים ישראליים לאורך כל המאה העשרים, 

מהרצון של המלחינים לאחוז את החבל בשני קצותיו: מצד אחד ליצור מוסיקה שיש לה  והיא נובעת

מוסיקה בלי אוריינטציה כ"כ חזקה למוסיקה האירופאית, להלחין שייכות טונאלית חזקה, אך מצד שני 

ובפרט למוסיקה המרכז אירופאית הקלאסית.
342
   

כמו ע מהשירים כתובים בסולם זה. פוצתו אצל קרצ'בסקי הוא המז'ור. כרבתהסולם השני במידת 

גם כאן מדובר במז'ור אמיתי, שהסולם המינורי אצל קרצ'בסקי מתפקד בתוך מערכת טונאלית למהדרין, 

טונאלי, הכולל תמיד טון מוביל והרמוניות שבהן יחסי מתח והרפיה המקובלים במוסיקה האירופאית 

ות או צלילים כרומטיים שמטרתם לחזק את הקלאסית. לעיתים יש במהלך השירים המז'וריים מעט סטי

 הדרגות הראשיות של הסולם.

יש שני שירים הכתובים במודוסים מזרח אירופאיים: שיר אחד נכתב בשטייגער "אהבה רבה"
343
 

( והשיר השני נכתב במודוס הכולל שתי סקונדות מוגדלות, בין דרגות 155 )"ישמחו", ניתוח מובא בעמוד

(.91, תווים מובאים בעמוד )"שכב הרדם"( "שיר ערש, סולם הרמוני כפול )"6-7 -ו 2-3
344
שני  

השירים כתובים בהטעמה אשכנזית, כך שזה בהחלט יכול להיות מאפיין מסוים של הלחנה אשכנזית, אך 

אין לקרצ'בסקי מספיק שירים אשכנזיים כדי לבסס את המאפיין הזה. בהמשך העבודה נראה ששימוש 

רח אירופאיים שכאלה קיים גם בשיריו האשכנזיים של יואל אנגל.במודוסים מז
345
צריך לציין שיש שיר  

הוא לא נכלל במחקר  והוא השיר "החלוצים". שלא כללתי במחקר הנוכחי, המופיע ב"צלילי חנינא" אחד

 את המילים ללחן קיים. השיר הזה גם הוא כתובבו כיוון שקרצ'בסקי לא הלחין אותו, אלא רק התאים 

  דקדוקיות. הןלו היא  התאים"אהבה רבה", אך המילים שקרצ'בסקי באוצר הצלילים השייך ל

                                                           
342
, )תל אביב: הרמון שירים"הירמון שירים החורג מהשיטה הטונאלית הירמון שירים", בתוך:  ציפי פליישר, 

 .247-284(, עמודים 2005מכללת לוינסקי לחינוך, 
343
ני, אך בסיסו על המדרגה החמישית ביחס שטייגער "אהבה רבה" הוא מודוס שצליליו זהים למינור הרמו 

 למינור הרמוני.
344
 .The Ultimate Scale Troy Stetinaסולם מינור הרמוני כפול:                                     למקורותיו:   

        , p.59.Book 
345
 .352ראו בפרק על יואל אנגל, בעמוד  

המדרגה השביעית הטבעית בסולם 

מתפקדת למעשה כבר כמדרגה 

 המקבילהחמישית בסולם המז'ור 

המדרגה השביעית הטבעית בסולם 

מתפקדת למעשה כבר כמדרגה 

 החמישית בסולם המז'ור המקביל
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שהמודאליות שלהם אינה מזרח אירופאית, ושרובם שירים המולחנים  מודאליים שיריםשל  הקבוצקיימת 

שיר המודוסים אאולי ומיקסולידי. שבעה שירים יש בקבוצה זו: " . בקבוצה זו נוכחים בייחודבדקדוקית

תחת ערש בני הרך"(, "אגדה""ערש" )
346

, "נא הגידי ילדתי", "חג הנטיעות"
347

, "ילד ילד", "המחול" 

ו"ראש השנה לאילנות"
348

מכלל  25%. מבין שירים אלו חמישה שירים הם בהטעמה דקדוקית מלאה )

מכלל  10%השירים הדקדוקיים(, ושני שירים שנכתבו בהטעמה מעורבת: "שיר ערש" ו"אגדה" )

 השירים שאינם כתובים בהטעמה דקדוקית מלאה(. 

ה שביעית טבעית המודאליות בשירים אלה לא מתבטאת בדרך אחת. ישנם שירים אאוליים שבהם יש דרג

 מודגשת מאוד, ופלאגליות מודגשת מאוד. הנה דוגמא מתוך "שיר ערש", למילותיו של ביאליק:

 

                                                                                                                                 

 

 והנה דוגמא נוספת, מקבילה, מתוך "אגדה":

 

 

 

 

 

                                                           
346
 .133הקודם בעמוד ראה ניתוחו  
347
 91ראה ניתוחו הקודם בעמוד  
348
 .105ראה ניתוחו הקודם בעמוד  

 דרגה שביעית טבעית מודגשת

 פלגאליות מודגשת

 דרגה שביעית טבעית מודגשת

 פלגאליות מודגשת
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המאפיין כחציו העליון של מינור טבעי יורד, יש שיר אאולי שבו חוזר מספר פעמים טטרקורד פריגי, 

התנהלות מודאלית של מערב הים התיכון. נדמה שבאמצעות ההלחנה עם הטטרקורד הזה מנסה קרצ'בסקי 

 יע לארץ ישראל )"נא הגידי ילדתי"(:לחצות  את כל אירופה, דרומה, דרומה, אולי כך הוא יג

 

  

 

 

 

 

 

 

ישנו שיר בעל התנהלות מודאלית לא שגרתית: "חג הנטיעות".
349
שיר זה כתוב בסולם מז'ורי לכאורה,  

אך התנהלותו המלודית יוצרת פרזות שאינן תואמות את הציפיות לפרזה בסגנון אירופאי מקובל, הן 

מבחינת המבנה הריתמי של המשפט והן מבחינת היחסים בין התחושה המשקלית של השיר לבין 

(. 107 זה נידונו במפורט בעמודההרמוניה הנובעת מהמלודיה שלו )ההקשרים הריתמיים של השיר ה

לגבי שיר זה בהקשר של בסוף השיר נעשית מודציה לא צפויה למודוס אאולי, הגורמת לשינוי החשיבה 

 :עבירה את החשיבה עליו לחשיבה מודאלית, ומ"סולם"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
349
 108שיר זה נדון גם בהקשר למורכבות הריתמית שלו, בעמוד  

מבניים מוקפים בעיגול: צלילים 

 השייכים לטטרקורד הפריגי

הפיתרון 

ההרמוני 

בתיבות 

אלה מגיע 

ברבע 

הרביעי, אך 

מבחינת 

תחושת 

המפעם 

היה צפוי 

יותר שיגיע 

באמצע 

 התיבה

סיום 

אאולי, 

עם 

מדרגה 

שביעית 

מונמכת, 

 הנפתרת

 לטוניקה
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השיר ישנם שלושה שירים הכתובים במודוס מיקסולידי: "ראש השנה לאילנות", "ילד ילד" ו"המחול". 

( הוא שיר שתחילתו מציגה מצג שווא מבחינה סולמית: הוא 104מופיע בעמוד "ראש השנה לאילנות" )

מז'ורי, עם יחסי מתח והרפיה מאוד חזקים בין הדומיננטה שלו ללא עוררין מתחיל באופן טונאלי מובהק, 

מידה לא מבוטלת של אחיזת עיניים, כי אין בה כלל )רה( לטוניקה )סול(. אך בטונאליות הברורה הזו יש 

סיבת היעדרה של המדרגה השביעית  ובהרתאת המדרגה השביעית בסולם. בחציו השני של השיר מ

(, היא מופיעה כדרגה שביעית מונמכת, המבססת את 7-ו 5בסולם עד כה: כשדרגה זו מופיעה )בתיבות 

העולם המודאלי שהיה בתחילת השיר.המודוס המיקסולידי, ומאירה באור חדש גם את 
350
שינוי נוסף  

, שהופך דיאזהצליל דו  המשלבת את, 8מיד אחר כך, בתיבה  נמצאבמערך הציפיות הסולמיות של המאזין 

 אתנח דומיננטי קלאסי לחלוטין:כ מתפרשו ,שוב את הקערה על פיה

 

שני השירים המודאליים האחרונים הם צמד השירים "ילד ילד" ו"המחול". שניהם כתובים 

במודוס מיקסולידי בולט, אם כי בשניהם משמשים מספר מודוסים בערבוביה:  ב"ילד ילד" יש משחק 

ודי מעניין ורב גוונים בין המודוס המיקסולידי, הסולם המינור המלודי והסולם המז'ורי. שיבוץ המינור המל

כסולם משני למודוס המיקסולידי מעניק לכל השיר גוון כהה במקצת, התואם את מילות השיר רוויות 

הצער והסתירות הפנימיות של ילד הצריך לשבת ספון בביתו וללמוד. בשיר הצמוד לו "המחול", יש 

תואם את מילות לשיר גוון מואר הרבה יותר, ה ניםהנות ריצודיםגוונים בין המקסולידי למז'ור, ריצודי 

 השיר שבהן שמחה של ילד שגמר ללמוד ויכול לשחק. 

                                                           
350
טוניקה בריגיסטר התחתון של השיר, אך ללא מילוי בצלילי  –עפ"י נתן שחר, שימוש בצלילי הדומיננטה  

הטטרקטרד האחרים נפוץ מאוד בתקופה זו, ובמיוחד אצל קרצ'בסקי, והשימוש בו הולך ופוחת במהלך דור 
המלחינים הבא. על פי שחר, גם מדרגה שביעית מונמכת הנמצאת באוקטבה העליונה אופיינית מאוד לכל 

, היבטים סוציומוסיקליים 1920-1950ישראלי בשנים -בה ראו: שחר, "השיר הארץמלחיני הזמר העברי. להרח
 . 235, 226ומוסיקליים", עמודים 

3 

5 

8 

11 
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 ילד ילד":"

 

 "המחול":

 

, יכולה בצורה ברורההמודאליות המיקסולידית והאאולית בשירים שהודגמו כאן, שרובם דקדוקיים 

מונמכת הנפתרת  מדרגה שביעיתלהסביר תוצאה מובהקת סטטיסטית שנראתה בתחום של שימוש ב

לטוניקה. בשירים דקדוקיים דבר זה קורה בתדירות גבוהה יותר מאשר בשירים שאינם דקדוקיים 

(. המודוסים המיקסולידי והאאולי, שבהם משתמש קרצ'בסקי בעברית -0.404מובהקים )מתאם של 

 דקדוקית, כוללים דרגה שביעית הנמצאת טון שלם מתחת לטוניקה. 

מדרגה 

שביעית 

מונמכת 

של 

 מיקסולידי

מדרגה שביעית 

מוגבהת של 

 מז'ור

שביעית  מדרגה

מונמכת של 

 מיקסולידי

מז'וריזציה 

על ידי 

הגבהת 

הדרגה 

השלישית 

 וטון מוביל

מינוריזציה 

על ידי 

מדרגה 

שלישית 

 מונמכת
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שיהיה רווח בסגנון זה דקדוקיים של קרצ'בסקי יכולה  לבשר שימוש במודוסים המודאליות בשירים ה

בזמר העברי בעשורים הבאים, כאשר המודוסים האאולי והמיקסולידי הם הנפוצים ביותר בזמר.
351
 

בפרקים הבאים בספר נראה שגם לאברהם צבי אידלסון וליואל אנגל יש כתיבה מודאלית בעברית 

מודוסים האלה, בעוד שכתיבתם האשכנזית או היידית פוסחת עליהם.ב הכוללת שימושדקדוקית 
352
 

 הגורמים לשינויים בסגנון כתיבתו של קרצ'בסקי .8
במהלך פרק זה נסקרו ונותחו שינויים רבים בין סגנון כתיבתו של קרצ'בסקי בהטעמה אשכנזית לבין 

על ידי השינוי במקום הטעם  סגנון כתיבתו בהטעמה דקדוקית. בין השינויים ניתן למצוא כאלה שהוכתבו

ה בארץ באותה התקופה, אולם מרבית תבשפה, וכאלה שניתן לשייכם לתפיסה האידאולוגית שהתהוו

, אלא השינויים בסגנונו של קרצ'בסקי אינם נובעים משינוי אידאולוגי וגם לא מהשינוי במקום הטעם

גנון, תוך סיווגם על פי הגורם נסקור עתה את השינויים בס .מסיבה שלישית שתוצג במהלך סעיף זה

 .האפשרי לשינוי

 שינויים שמכתיב השינוי במקום הטעם בשפה: .1

המסתיימות בסיומים  יחידות מוסיקליותבהלחנתו של קרצ'בסקי בעברית אשכנזית יש יותר  -

נקביים מאשר בהלחנתו הדקדוקית.
353
תוצאה זו קשורה ישירות למקום הטעם בשפה, כיוון  

סיומים נקביים מאשר בשפה מלרעית. עם זאת, ראוי סיכוי רב יותר ליש שבשפה מלעילית 

הדקדוקיות  היחידות המוסיקליותלהזכיר כאן את נטייתו של קרצ'בסקי להלחין מקצת מסיומי 

הן מלרעיות או חד הברתיות.  יחידות אלהבסיום נקבי, על אף שהמילים המסיימות את 

יחידה וספת מליסמה על התו האחרון של קרצ'בסקי גורם לסיומים להיות נקביים ע"י ה

. נציין שאלו לא מרבית הסיומים הדקדוקיים, כי אם חלק קטן ומובחן שלהם, ועל כן מוסיקלית

יחידות התוצאה המובהקת בכל זאת נשארה שבהלחנה האשכנזית של קרצ'בסקי יש יותר 

 נקביות מאשר בהלחנתו הדקדוקית. מוסיקליות

סקי יש יותר שירים המתחילים בקדמה מאשר בהלחנתו בהלחנתו הדקדוקית של קרצ'ב -

האשכנזית.
354
גם תוצאה זו קשורה למאפייני השפה: בשפה מלרעית יש יותר מילים שמקום  

הטעם שלהם ממוקם על ההברה השנייה או השלישית מתחילת המילה מאשר בשפה מלעילית. 

 מילים כאלו יולחנו לרוב עם קדמה.

 

 

 

                                                           
351
(, 2009ראו: נתלי גולדברג, "שירי הזמר של יואל ולבה", )עבודת תזה, אוניברסיטת תל אביב,  

 .136-137מודים , עהשתקפויותיה של שלילת הגולה בזמר העברי", וכן גולדנברג, "21-52עמודים
352
 בפרק על אנגל.  6.1אידלסון, וסעיף  בפרק על  5.3.5ראו סעיף  

353
 . 4.3ראה סעיף  
354
 . 5.2ראה סעיף  
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 אולוגיות ותכנים חוץ מוסיקליים וחוץ שפתיים:שינוי שייתכן שנובע מאידי .2

בהלחנתו הדקדוקית של קרצ'בסקי נמצאו יותר לחנים מודאליים המשתמשים במודוס מיקסולידי  -

או אאולי.
355
שימושים במודוסים אלה נהיו אופייניים מאוד בזמר העברי בין שנות השלושים  

בה באופייה למזרח.לשנות השישים, ונבעו מאידיאולוגיה של יצירת אמנות הקרו
356
לרעיונותיו  

המוסיקולוגיים המודאליים של אברהם צבי אידלסון הייתה  השפעה גדולה ביותר על השימוש 

במודאליות בקרב מלחיני שנות השלושים עד שנות השישים.
357
-ייתכן שמשנתו המוסיקולוגית 

אידאולוגית התחילה לחלחל עוד קודם לכן בארץ, ושקרצ'בסקי הושפע ממנה.
358

 

לפיכך, לכמות הגדולה יותר של לחנים אאוליים ומיקסולידיים בלחניו הדקדוקיים של קרצ'בסקי 

אין קשר ישיר לשינוי במקום הטעם בשפה, אלא מדובר על שני שינויים שנעשו במקביל: שינוי 

אידאולוגי שהוביל להעדפת מודוסים מסוימים בכתיבה, ובמקביל לו שינוי אידאולוגי נוסף, 

ינוי מקום הטעם בשפה. עם זאת, אין להתעלם מכך ששני השינויים האידאולוגיים שהוביל לש

הללו מקורם אחד: תחייה והתחדשות של העם העברי בארצו, ורצון למצוא מאפיינים שאינם 

גלותיים לתחייה זו.
359
 

 

 ות של קרצ'בסקי בהלחנה בהטעמה דקדוקית:שינויים הנובעים מחוסר נוח .3

בהלחנתו הדקדוקית של קרצ'בסקי חל דילול של מאפיינים מוסיקליים רבים ביותר, ביחס להלחנתו 

שפה שהתחולל ב, אין מקורם לא באידאולוגיה ולא בשינוי להלןבהטעמה אשכנזית. כל השינויים שיוצגו 

של העברית. המגמה בשינויים אלה היא אחידה: בכל המאפיינים שיוצגו להלן, הלחנתו האשכנזית 

כי שינויים אלה נובעים קרצ'בסקי עשירה יותר מהלחנתו הדקדוקית. בשל אחידות המגמה, ניתן להסיק 

 ות של קרצ'בסקי בהלחנה בהטעמה דקדוקית.מחוסר נוח

 מספר פעמים על אותו הצליל. בהלחנתו הדקדוקית של קרצ'בסקי יש יותר חזרות רצופות  -

תר.בהלחנתו האשכנזית השימוש בצלילים מגוון יו
360
 ברציפות חזרות מרובות על צלילים 

 מצביעות על דילול הרכיב המלודי בכתיבתו הדקדוקית של קרצ'בסקי.

                                                           
355
, )חיפה: מוסיקליים וחברתייםבוא שיר עברי, שירי ארץ ישראל, היבטים . וכן: טלילה אלירם, 7 ראה סעיף  

 .64-72, 18(, עמודים 2005הוצאת הספרים של אוניברסיטת חיפה, 
356
 .143-155, הזמר הישראלי, עיונים בצורתו במבנהו ובמילותיושמואלי,  
357
, תשנ"ה(, ירושלים: כרמל, )אלכסנדר אוריה בוסקוביץ': חייו, יצירתו והגותו ,שמואליוהרצל הירשברג יהואש  

 .113-144. וכן בורשטיין, "שירה חדשה עתיקה", עמודים 202עמוד 
358
הוצע על ידי יוסף גולדנברג הסבר נוסף, והוא חילחול התחלתה של כתיבה מודאלית במוסיקה רוסית. זה  

הסבר מתקבל על הדעת, אך אז לא ברור מדוע דווקא השירים הדקדוקיים הם היותר מודאליים אצל שלושת 
בעבודה זו. במחקר זה נראה שאולי זו דווקא מגמה שהתפתחה בארץ, ולא כזו ש"יובאה" המלחינים שנחקרו 

 מרוסיה.
359
 .129-148גולדנברג, "השתקפותה של שלילת הגולה בזמר העברי" , עמודים  
360
 . 4.1ראה סעיף  
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בהלחנתו הדקדוקית של קרצ'בסקי יש כמות פחותה של ערכים ריתמיים מאשר בהלחנתו  -

האשכנזית.
כמות פחותה של ערכים ריתמיים מצביעה על דילול הרכיב הריתמי בכתיבתו  361

 קרצ'בסקי. הדקדוקית של

יש פחות חזרות על מילים, שברי משפטים ומשפטים שלמים  בהלחנתו הדקדוקית של קרצ'בסקי -

מאשר בהלחנתו האשכנזית. הלחנתו הדקדוקית נוטה לקחת את הטקסט ולהלחין אותו כמות 

ייחסת לטקסט כאל חומר גלם הכולל בתוכו מורכבות, תשהוא, לעומת הלחנתו האשכנזית שמ

ות את המבנה שלו.ולכן ניתן לשנ
362

 

בין הטעמות הטקסט לבין הדגשים  יותר בהלחנתו הדקדוקית של קרצ'בסקי קיים תיאום גדול -

המוסיקליים השונים.
363
ניתן למצוא גיוון רב יותר בנושא:  , לעומת זאת,בהלחנתו האשכנזית 

פעמים רבות דגשים מוסיקליים נמצאים על פעמות שדווקא אינן מוטעמות, וכך ההלחנה 

 כנזית שלו כוללת יותר רבדים וגוונים.האש

הלחנתו הדקדוקית של קרצ'בסקי כוללת פחות מליסמות, והמליסמות שישנן פחות ארוכות  -

מאשר בהלחנתו האשכנזית.
364
הימצאות מליסמות בהלחנתו האשכנזית מוסיפה לסגנונו זה  

 שירתיות וגיוון.

נקביות המסתיימות  יקליותיחידות מוסבהלחנתו האשכנזית של קרצ'בסקי יש פעמים רבות  -

בתנועה הנשארת במקום.
365
מוסיפה לה שירתיות )וזאת  יחידה מוסיקליתתנועה שכזו בסיום  

 נמצאות בתדירות רבהבניגוד לחזרות מרובות על אותו הצליל הגורעות משירתיות המנגינה, וה

 בשיריו הדקדוקיים של קרצ'בסקי(.

האמור לעיל מראה עד כמה כתיבתו הדקדוקית של קרצ'בסקי דלה יותר בשימוש במרכיבים מוסיקליים  

לעומת כתיבתו האשכנזית, העשירה יותר. מקורם של השינויים הסגנוניים הללו לא נובע ממבנה השפה 

 –רורה ומיקום הטעמות בה, וגם לא משינוי אידאולוגי. כיוון שהכיווניות של כל השינויים הללו ב

השינויים ההסבר המתבקש הוא כי  –ממורכבות השירים האשכנזיים לפישוט ודילול בשירים הדקדוקיים 

מצביעים על חוסר נוחות שהיה לקרצ'בסקי בבואו לכתוב בעברית בהטעמה דקדוקית. חוסר הנוחות נבע 

 מהסטת מקום הטעם בשפה, בצורה שקרצ'בסקי לא היה מורגל אליה. 

וסר הנוחות הזה גם ביחסי טקסט לחן שאינם מיטביים בחלק משיריו המולחנים ניתן לראות את ח

דקדוקית. התאמה לא מיטבית בין טקסט ללחן ניתן למצוא הן בשירים שאותם המיר ממשקל פואטי הכתוב 

באשכנזית,
366
והן בשירים שמשקלם הפואטי דקדוקי מלכתחילה. 

367
בשירים אלו מרובות הפעמים שבהם  

                                                           
361
 . 5.1 ראה סעיף 
362
 . 6.3ראה סעיף  
363
 . 6.4ראה סעיף  
364
 . 4.2ראה סעיף  
365
 . 4.3ראה סעיף  
366
 .127ראה ניתוח השיר "גליליה", בעמוד  
367
 .107וכן "חג הנטיעות" בעמוד  86ראה ניתוח השירים "רימון זהב" בעמוד  
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ברות בצורה שלא מיטיבה עם הדיקציה או עם תחושת המשקל של השיר, וכן הסטת מתקיימת דחיסת ה

 הטעם למלרעיות יתר הצורמת את האוזן והפוגעת בריתמוס הקבוע של השיר.

 

 סיכום הפרק .9

, המצביעים על מניתוח כלל שיריו של קרצ'בסקי עולים ממצאים דומים ממרכיבים מוסיקליים שונים

בשיריו ניתן לראות ש  וסיקליים בשיריו הדקדוקיים של המלחין.התדלדלות עושר הרכיבים המ

הדקדוקיים יש יותר חזרות רצופות על צלילים,
 368

פחות מליסמות, 
 369

מקצבים פחות מגוונים, 
 370

פחות  

חזרות על משפטים ועל שברי משפטים,
 371
טקסט, משקל של הואיחוד דגשים יותר ברור בין ההטעמה  

האחרים.הלחן והדגשים המוסיקליים 
 372

ביחסים בין הטקסט הכתוב למילה המולחנת ניכרות שתי מגמות   

יותר בין משקל הטקסט השירי בהתאמה פשוטה וברורה במקביל: במרבית שיריו הדקדוקיים מתקיימת 

כשדרך הלחנת הטקסט משמרת לחלוטין את המשקל הפואטי. בד בבד ישנם מספר  להתאמתו בלחן,

כמה חוסר התאמות: הסטת מילים מלעיליות תקניות לכיוון מלרעי לא  שירים שבהם מתקיימות במקביל

תקני, ודחיסת הברות בצורה המערערת את תחושת המשקל בשיר וזרימתו.
373
  

יש פחות חזרות רצופות על צלילים,  ים אלולהטעמות אשכנזיות המצב מתהפך: בשירבשירים בעלי נטייה 

יותר מליסמות, והמליסמה הארוכה ביותר בשיר כוללת יותר צלילים, מקצבים מגוונים יותר, חזרות 

מרובות על משפטים ועל שברי משפטים, לעיתים תוך שינוי המבנה והמשקל המקוריים של הטקסט, 

רה שלא מערערת את התחושה , אך בצוהתאמה יותר מורכבת בין משקל הטקסט להתאמתו בלחן

בשירים אלה נפוץ גם סיום  , ודגשים מוסיקליים המופיעים על הברות שאינן מוטעמות.המשקלית בשיר

נקבי בתנועה הנשארת במקום, שזו תנועה שירתית ומרוככת, הן מבחינה קצבית )סיום על פעמה חלשה( 

לתו שלפניו(.עונה כהד  ביחידה המוסיקליתוהן מבחינה מלודית )התו האחרון 
 374
 

ניתוח כל התוצאות הללו יחדיו מראה מגמה ברורה: צמצום ופישוט המרכיבים המוסיקליים בשירים 

הדקדוקיים ביחס לשירים האשכנזיים. הלחנתו של קרצ'בסקי בשירים הדקדוקיים יותר רדודה ופחות 

ויותר ית מורכבת בצורה משמעותית. הכתיבה המלודית בשיריו הדקדוקיים נעשתה פחות שירת

יותר מסתמכת על התבניות הפשוטות המוכתבות על ידי , כלומר: דיבורית, וכן פחות יצירתית-רצ'יטטיבית

במקרים הבודדים שבהם נצפה יחס מורכב לטקסט, יחס זה ערער את התחושה המשקלית הגלומה הטקסט. 

 במשקל השיר, ולא היטיב עמה.
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ו על ידי שינוי מקום הטעם בשפה. ניתן להלחין עם או בכל המרכיבים שנסקרו לעיל, השינויים לא נגרמ

בלי חזרות מרובות על צלילים בכל סוג הטעמה. ניתן להלחין בצורה מליסמתית בכל סוג הטעמה. ניתן 

להלחין בקצביות מגוונת בכל סוג הטעמה. וכן ניתן להלחין עם חזרות על מילים ומשפטים, תוך שינוי 

וג של הטעמה. הכיווניות האחידה של כל הממצאים, שהיא דילול המבנה המקורי של הטקסט, בכל ס

חוסר נוחות של קרצ'בסקי בבואו להלחין  מרכיבים אלה בהלחנתו האשכנזית של קרצ'בסקי, מצביעה על

 בהטעמה שלא היה מורגל בה, ומכאן נובע הרידוד המוסיקלי שנמצא בשירים אלה. 

באופן ישיר מהשינוי במיקום ההטעמות, או משינוי חלק קטן בלבד מהשינויים בסגנון ההלחנה נבע 

בתפיסה האידאולוגית בתקופה זו. השינויים הנובעים מהסטת מקום הטעם הם נוכחות רבה יותר של 

קדמות בשירים דקדוקיים,
375
נקביים רבים יותר בשירים אשכנזיים. םוסיומי  

376
השינוי הנובע משינוי  

שפה שלא מושתתת על אידאולוגי הוא כתיבה במודוסים בחלק מהשירים הדקדוקיים, תוך כדי יצירת 

הסולמות המז'וריים והמינוריים האירופאיים, וגם לא על מודוסים מזרח אירופאיים בעלי סקונדות 

ישראלי, -יבו של הסגנון הארץמוגדלות, אלא על מודוסים ששני עשורים מאוחר יותר ייחשבו כבר כלב ל

וכאן אנו רואים ניצנים שלהם.
377
  

נקביים ותפוצת הכתיבה  םקיום קדמה או היעדרה, תפוצת סיומי  –למעט שלושת השינויים האלה 

 כל שאר השינויים נובעים מחוסר הרגל של קרצ'בסקי בהלחנה בהטעמה דקדוקית.  –במודוסים 

ישנה מגמה אחרת, יותר מוסתרת, אך בכל זאת קיימת, והיא  לצד התוצאות האלה, שהן רבות וברורות,

בלחנים מלרעיים: למרות שבשירים הדקדוקיים יש נטייה היחידות המוסיקליות מורכבות מסוימת בסיומי 

קיימת בלחנים מלרעיים נטייה של קרצ'בסקי להלחין  היחידות המוסיקליותלהפחתה במליסמות, בסופי 

יום הזכרי הקיים בטקסט.סיום נקבי, וזאת בניגוד לס
378
ייתכן שזו דרכו של קרצ'בסקי להכניס מעט  

שעקרונותיה הלשוניים הגבילו אותו והצרו שפה הדקדוקית, בשפה שירתיות שהיתה כה חסרה לו בהלחנה 

את צעדיו. יכול להיות שבסיומי משפטים היה לו קל יותר להכניס את המורכבות שאותה התקשה להכניס 

  .(5בפרק   4.2.4)בסעיף  תופעה זהה נראה גם בשיריו הדקדוקיים של יואל אנגל לאמצעו של המשפט.

רוב אם כן, בפרק זה נוכחנו לדעת שיש השפעה לשינוי ההטעמה על סגנון הלחנתו של קרצ'בסקי. 

ההשפעה הזו לא נובעת ממבנה השפה ומאפייניה, כי אם מתחושת חוסר הנוחות האישית הסובייקטיבית 

י לנוכח השימוש בשפה זו. בפרק הבא נראה שגם את המלחין אברהם צבי אידלסון אפיינה של קרצ'בסק

 באופן שונה על סגנונו.  התחושה דומה בבוא להלחין בעברית דקדוקית, וזאת על אף שתחושה זו השפיע
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אברהם צבי אידלסון, מאפייני הלחנתו בתקופת ישיבתו בישראל, והשפעת מעבר ההטעמות 

 על מאפיינים אלה

בפרק זה אדון ביצירתו של אידלסון בארבע עשרה השנים שישב בארץ ישראל, ואבחן תמורות שחלו 

יא שחלק מתמורות אלה היו מושפעות מהמעבר החד במיקום ה ת המחקרבסגנון כתיבתו בתקופה זו. ההנח

ההטעמה בשיריו, ואת ההשפעה הזו אנסה להראות. זאת בלי לבטל גורמים אחרים שהשפיעו על שינויים 

גם לית, ואבסגנון כתיבתו, כמו, למשל, התפתחות מחקריו התיאורטיים, שהביאה לשינויים בתפיסתו המוד

לפרסם שירים מודאליים שגנז בעבר. השפעת שינוי מקום הטעם במילה הביא לשינויים  נולרצוגרמה 

שלעיתים יכולים להעיד על מידת התמצאותו במארג העברית שינויים יותר מקומיים בסגנון הכתיבה, 

 המתחדשת ואופן הסתגלותו אליה בתקופה זו. 

 קורות חייו .1

בייחוד בחקר המוסיקה  - מוסיקה, מלחין ומורה, שפועלו( היה חוקר 1882-1938אברהם צבי אידלסון )

השאיר חותם בל יימחה על התרבות המוסיקלית היהודית ודרכי  -וקיבוץ אוצרותיה המוסיקליים  היהודית

שנה בגרמניה, ובשנות חייו  שההעשה בארץ ישראל. לאחר מכן  1907-1921החקר שלה. את השנים 

 .1938-למותו, ב האחרונות התגורר בארצות הברית, עד

את קורות חייו המסודרים כתב הוא בעצמו לפני מותו, הן בעברית והן באנגלית.
379
שני המסמכים  

 השוואה רבת עניין ביניהם,האחד לשני. את שני המסמכים וכן  האוטוביוגרפיים אינם זהים בתוכנם

באידלסון.בכרך העוסק כולו ב"יובל", ניתן למצוא שאותה חיבר אליהו שלייפר, 
380
בתור פרק  

שאי אמריקאי "דער מארגען יידיהביוגרפיה, בחרתי להביא כאן תרגום לכתבה שהתפרסמה בעיתון ה

, לרגל בואו של אידלסון לארה"ב21.11.1922-דזשורנאל", ב
381

. הבחירה בהצגת קורות חייו על פי 

תיים המחקר המוצג כאן, מקור מוקדם נובעת משתי סיבות: א. זמן פרסום הכתבה חופף את הזמן שבו מס

, ולכן הפרטים הרלוונטיים לעניינינו נמצאים בה. ב. כיוון שכתבה זו נועדה לצרכי פרסום גרידא, היא

מציגה את אידלסון באור שבו הוא חפץ להציג את עצמו בתקופה זו, הרלוונטית למחקרי. אחרי  כנראה, 

תבה זו לבין המוצג בביוגרפיות האישיות תרגום הכתבה, אסקור שינויים מהותיים בין המוצג בכהבאת 

 שלו מסוף חייו.

 "פרופ' אברהם צבי אידלסון הגיע לאמריקה

 יישאר פה שבועות אחדים. ,ספרי מוסיקה יהודיים ואת האופרה "יפתח" 12שחיבר  ,הפרופסור

לפני כמה ימים, הגיע לכאן חלוץ המוסיקה היהודית, אברהם צבי אידלסון, על מנת 

 האופרה "יפתח" ולנצח עליה, אופרה שלה הוא חיבר גם את הליברית בעברית. להציג כאן את

                                                           
379
, (ו"תשמ, מגנס הוצאת)ירושלים: , אידלסון צבי אברהם ספר', ה כרך, יובלאברהם צבי אידלסון, "חיי", בתוך  

 P.18-23'. כ-ז"י עמודים
380
, אברהם צבי אידלסון יובל, כרך ה', ספראליהו שלייפר: "הרשימות האוטוביוגרפיות של אידלסון" בתוך  

 ט"ז. -)ירושלים: הוצאת מגנס, תשמ"ו(, עמודים י"ד
381
 סייעו בתרגום: יצחק אלפרט, נאוה אלפרט ועמוס בועזסון. 
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השנים האחרונות, 16-פרופסור אידלסון הגיע מארץ ישראל, שם גר ב 
382
והתמסר  

לחקר המוסיקה היהודית, מוסיקה מהזמנים הקדומים. הוא הצליח לגלות את מקור המוסיקה 

תוך כדי חקירתו את המוסיקה היהודית העתיקה. היהודית האמיתית, ולחשוף מוטיבים יהודיים, 

הוא חיבר מאות שירים עבריים,
383
הוציא ספר לחזנים, ושני ספרי שירים לילדים. חיבורים אלה  

קיבלו הכרה מהסופרים ומהמוסיקאים הגדולים בעולם. החוקרים מאוד התעניינו בעבודותיו, 

 ועזרו לו במחקריו.

אידיאליסט גדול. כל חייו הוקדשו למוסיקה האורח הוא טיפוס מעורר עניין. הוא 

היהודית, אף על פי שהיתה יכולה להיות פרושה לפניו קריירה מבריקה במוסיקה כללית. 

פרופסור אידלסון נולד בליבוי. הוא קיבל חינוך מוסיקלי יהודי, וספג בנשמתו את המסורת 

כך שעכשיו הוא כותב  היהודית העתיקה. באותו הזמן למד גם לימודים כלליים וגם עברית,

 בעברית משובחת.

בגיל צעיר מאוד הוא עזב את ביתו ונסע לגרמניה, ללמוד מוסיקה. כבר אז היה לו רצון 

לחדש לעולם בתחום הצלילים וההרמוניה. כשסיים את לימודיו הוא התקבל למשרת חזן 

ם עזב את בלייפציג. הוא הרגיש דחף ליצור בשדה המוסיקה היהודית, ולפני שש עשרה שני

גרמניה ונסע לארץ ישראל. שם הוא נהיה חלוץ המוסיקה היהודית ולקח על עצמו להוביל את 

תחום המוסיקה הקלאסית בבתי הספר העבריים, וכן לחקור את המוסיקה היהודית אצל תושבי 

הארץ השונים. הוא אסף אלפי ניגונים ומוטיבים מכל העולם הישן, מכל מקום שאליו הוא הגיע. 

 התימנים לבדם הוא אסף מאה ושלושים ניגונים, מיין ומצא את יסודות המוסיקה היהודית.אצל 

בעת שמיין בצורה מקצועית את המוטיבים של התנ"ך, המשנה, התפילות, הסליחות, 

הימים הנוראים, וגם של חתונות וברית מילה, הוא הצליח להראות שהמוצא של כולם מהמוסיקה 

ה לשום מוסיקה בארצות המערב. ספריו הם הישג חשוב ואוצר העתיקה הנבדלת, שאינה דומ

 גדול.

טוב, -מעניין שהפרופסור אידלסון מתמסר לעבודת אדמה בפלסטינה. יש לו נחלה בהר

שאותה הוא מעבד בעצמו. הוא הגיע רק לזמן קצר, עד שיארגן את מכירת ספריו. במיוחד הוא 

ית ובתלמודי התורה. ספרים אלה, שהם חפץ למכור את ספרי הילדים שלו בבתי הספר בעבר

חוץ מספריו, הביא  אוצר המוסיקה היהודית, משרישים אצל הילדים את האהבה למוסיקה יהודית.

 איתו פרופסור אידלסון גם שלושים וארבעה תקליטים שיצאו בגרמניה."   

ובערך שישית מאחר שאורך הכתבה הזו הוא בערך שליש מאורך הרשימה האוטוביוגרפית שלו בעברית, 

מאורך הרשימה האוטוביוגרפית שלו באנגלית, לא כדאי להתעכב על פרטים שקוצרו או הושמטו בשל 

חוסר מקום, אלא על שינויים מהותיים בדרך שבה בחר אידלסון להציג את עצמו בתקופות שונות 

ם המודרניים של ולקהלים שונים. על פי אליהו שלייפר, האוטוביוגרפיה העברית שלו נועדה לקהל החזני

מזרח אירופה ואילו האוטוביוגרפיה האנגלית שלו נכתבה עבור קהל הקוראים האמריקאי הכללי.
384
 

בכתבה שהובאה כאן נכתב במפורש למי היא מיועדת: לציבור שיקנה את ספריו בארצות הברית, ובייחוד 

הדבר שאידלסון שם דגש  עברית במדינות אלה. על כן, לא מפתיעלהוא מכוון את דבריו לציבור המורים 

                                                           
382
. הוא עזב את 15.1.1907-, על פי העיתון "השקפה" מ1907או בינואר  1906אידלסון הגיע לארץ בדצמבר  

ות בכתבה יכול לנבוע או מהגזמה שלו, או מכך שעדיין חשב שנים. העיו 14-, כלומר שהה כאן כ1921-הארץ ב
 כמי שמתגורר בארץ ישראל. –או רצה להציג את עצמו  –על עצמו 

383
 (.1922שירים פרי עטו, שירים שנכתבו עד לשנת תרפ"ב ) 143בעבודה זו נספרו  
384
 , עמוד י"ד."הרשימות האוטוביוגרפיות של אידלסון" ,שלייפר 
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בכתבה זו על העולם הערכי המניע אותו. עניין הנחלה בהר טוב לא מוזכר באוטוביוגרפיות שלו, אם כי 

בביוגרפיה האנגלית מוזכר פרט אחר: טרום עלייתו ארצה, הוא ניסה לזמן מה להפסיק את העיסוק 

במוסיקה, וללמוד חקלאות, בהשפעת טולסטוי.
385
שאותה הבאתי לעיל הוא בחר לא לעומת זאת, בכתבה  

לספר על עזיבת המוסיקה, אלא לחשוף את האידאלים שהביאו אותו לעבודת האדמה בד בבד עם 

המשכיות עבודתו במוסיקה. גם המשפטים "הוא אידיאליסט גדול", "כל חייו הוקדשו למוסיקה היהודית", 

ריים", ו"ספרים אלה, שהם אוצר "לקח על עצמו להוביל את תחום המוסיקה הקלאסית בבתי הספר העב

המוסיקה היהודית, משרישים אצל הילדים את האהבה למוסיקה יהודית", הם משפטים שנועדו להישמע 

 באוזני מחנכים עבריים.   

ציון ההכרה לה זוכה אידלסון במחקריו ובמוסיקה שלו מופיע כאן, גם אם לא בפירוט, וכן גם העובדה 

כללית )"הנחשבת יותר", לפי הטון בו נכתבים הדברים( אך לא עשה שהיה יכול להתמסר למוסיקה ה

זאת. פרטים אלה אינם מופיעים באוטוביוגרפיות המאוחרות יותר, שבהן הוא דווקא מפרט יותר את מהלך 

. הדבר יכול לנבוע מכך שלא הוא כתב את מעשיוחייו, אך לא מייחד תשומת לב לדעותיהם של אחרים על 

דירוגה של המוסיקה הכללית כנחשבת יותר היא דעתו האישית של כותב הכתבה. אך  הכתבה הזו, ואולי

דבר זה יכול לנבוע גם מכך שמטרת הכתבה היא מכירת ספריו, ועל כן חשוב לו לציין הערכה כללית של 

יכולותיו ואת מידת ההכרה לה הוא זוכה. ייתכן גם כי הבדל זה נובע מהמקום בחיים בו הוא נמצא: בסוף 

ייו הוא כבר לא היה זקוק למתן הערכות מבחוץ על פועלו, והרשימות האוטוביוגרפיות הן מעין דין ח

 , לעומת זאת, עדיין היה זקוק להכרה חיצונית בפועלו.1922-וחשבון פנימי ואישי על מפעל חייו. ב

זה מוסיקאי  , יהאשל אידלסון זכר ולו שם אחד של אדם שהשפיע על מהלך חייוועם זאת, בכתבה זו לא מ

או איש רוח אחר. שתי האוטוביוגרפיות משופעות בדמויות כאלה, החל מחזנים מפורסמים ומורים 

למוסיקה בלייפציג, וכלה במיטב אנשי הרוח וההוגים של התרבות העברית והכללית )ביאליק, אחד העם, 

ט לאנשי רוח אחרים טולסטוי ועוד רבים(. נראה שבאמצע חייו עוד לא היה מקום בליבו לנתינת קרדי

 שעזרו לו, ובסוף חייו ליבו נהיה רחב יותר.

בנוסף, בכתבה לא מוזכרים מוסדות חשובים שאותם ייסד ובראשם עמד: "המכון לשירת ישראל", שאותו 

ייסד בתר"ע, ונועד לקבץ ולאחד את מסורות ישראל השונות, המקהלה העברית בירושלים והתזמורת 

ו"בית הספר לנגינה בין לאומית" שהוקם בשנת תרע"ט. המקהלה והתזמורת  הצבאית בעזה שעליהן ניצח,

אינן מוזכרות, אולי, מפני שחשיבותן למכירת ספריו בארה"ב נמוכה. המכון לשירת ישראל ובית הספר 

לנגינה בין לאומית הם מפעלים חינוכיים שהיה בהחלט ניתן להזכיר אותם בכתבה המיועדת לציבור 

מפעלים שלא צלחו, ועל כן אידלסון מתעלם מהם כאן.המורים, אלא שהם 
386
בבואו לסכם את חייו, מכיר  

אידלסון בחשיבותם של מפעלים אלה, למרות כישלונם ומזכיר אותם באוטוביוגרפיות שלו. ניכר כי בסוף 

חייו ובהסתכלות לאחור הוא מבין כי יש חשיבות גם בעצם הרעיון והניסיון למימושו, גם אם הפקתו 

                                                           
385

 A.Z.Idelsohn, My life, A Sketch, Jewish Music Journal 2, no. 2 (1935), pp.8-11. 
386
(", 1910בתיה באיאר, "הכרוז של אידלסון וש"ז ריבלין על הקמת 'מכון שירת ישראל' בירושלים בתר"ע ) 

 .כ"ה-כ"א עמודים, (ו"תשמ ,מגנס הוצאת)ירושלים: , אידלסון צבי אברהם ספר', ה כרך, יובלבתוך 
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ל נכשלה. מלבד זאת, בסתיו חייו יש בו מספיק השלמה עצמית כדי לספר גם על כישלונותיו, ואילו בפוע

  הוא עדיין עסוק בעיצוב תדמית נוצצת. 1922-ב

 אידלסון ומבטאי העברית .1

בבואנו לבחון את השפעת שינוי מקום הטעם בעברית על דרך הלחנתו של אידלסון, עלינו להסתכל על 

בשנותיו בארץ, שהן בדיוק השנים הרלוונטיות למעבר בין סוגי ההטעמות. בעשורים הקורפוס שנכתב 

( החליטה 1885שקדמו לפועלו של אידלסון היתה התלבטות בעניין דרך המבטא הנכונה: "בשנת תרמ"ה )

אספת המורים, שבבתי הספר האשכנזיים יורו עברית אשכנזית בשנתיים הראשונות ויעברו אחר כך 

להפך". –י, ובבתי הספר הספרדיים למבטא הספרד
387
יה, שהיתה בגדרה יבאספת "אגודת המורים" השנ 

(, הוחלט לכונן את הועד הבלשני בירושלים, שיעסוק "בקביעת המבטא והכתיב 1904באלול תרס"ד )

הנכון, שהעדרו גורם פרוד בין בי"ס לבי"ס".
388
עשור מאוחר יותר, בעת שאידלסון כבר פעל בארץ  

ה ברור על פי המצב למעשה בארץ, מהי ההכרעה.  לדברי גרינצווייג, "לא ניתן להצביע על במרץ, כבר הי

תאריך מדויק שבו ניצח המבטא הקרוי ספרדי, שכן כמו ברוב המקרים בלשון, היה זה תהליך. רשמית 

"(.1913נערך סיכום בנושא המבטא בישיבת ועד הלשון בי"ב בסיוון תרע"ג )
389
השנים הראשונות  

ובמהלך שנות  ,ו של אידלסון בארץ היו בדיוק שנות התגבשות המבטא וההגייה בעברית החדשהלישיבת

. התהליך שהיה בשנים אלו ישיבתו של אידלסון בארץ כבר התגבשה הכרעה ברורה של המהפך בדיבור

היה גם במישור התרבותי: שירים המשיכו להיכתב בהטעמה אשכנזית שנים רבות לאחר שכבר הורכעה 

יה בדיבור. השנים שבהן פעל אידלסון בארץ היו שנות ההתחבטות בשני מוקדים עיקריים, השלובים הסוגי

ע בארץ נעה בין ושמיכול היה לזה בזה: שירים לילדים והשירים המולחנים. מבחינת השפה, העברית ש

מגדיר את התגבשות המבטא  גרינצוויגאמנם העברית הדקדוקית של ילדי בית הספר לעברית המסורתית. 

תהליך זה היה כה מהיר שניתן גם לכנותו  , במושגים של השתנות מאפיינים לשוניים,כ"תהליך", אך

מהעברית שלמד בילדותו לעברית מודרנית יותר. –גם אידלסון בעצמו עבר מהפך לשוני מהפך. 
390
בחינה  

הלך מהפך זה, תוך תשומת לב של המאפיינים המוסיקליים של קורפוס שירי אידלסון שנכתבו במ

לשינויים במקום הטעם, עשויה לזרות אור על שינויים סגנוניים שעבר אידלסון, ואפילו לשער מתוך כך 

 את רמת הנוחות שהוא הרגיש בשימוש בעברית בכלל, ובכל אחד מסוגי ההטעמות בפרט.

יותר מזמן התרחשותו  חשוב לציין שאידלסון עצמו הפנים את המהפך הדקדוקי שעבר על העם מאוחר

 כתב אידלסון מאמר ובו העריךהושלמה,  כבר (, כאשר המהפכה למעשה1913בפועל. בשנת תרע"ג )

יעזבו את מבטאיהם . הוא חשב שהמוני העם לא שמובילי תחיית הלשון לא יוכלו להשפיע על המוני העם

מחיי השפה העברית כנכון  המבטא שקובעים הוא גרס, ידבקו במבטאם של המשכילים. לכן,ולא  השונים

                                                           
387
, )רעננה: הוצאת 8פרקים בתולדות הלשון העברית יחידה גמון פרוכטמן ועמנואל אלון, מאיה א 

 87(, עמוד 1994האוניברסיטה הפתוחה, 
388
 . האקדמיה ללשון העבריתסיון תרע"ב" -"זכרונות ועד הלשון העברית בירושלם, מחברת א, ניסן  
389
 .409", עמוד הלשון העברית בתקופת העלייה השנייה"גרינצוייג,  
390
 באיאר, "הכרוז של אידלסון וריבלין", עמוד כ"ג. 
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עתיד להישאר בגבולות השפה הספרותית ולשון המשכילים.
391
בפרסומים המוסיקליים שלו מהשנים  

כתב בשנים אלו כמה וכמה . אמנם הוא הללו, כמעט לא כולל אידלסון שירים שנכתבו בעברית דקדוקית

מכיוון פרסמם רק כעשור מאוחר יותר. ייתכן שהפרסום המאוחר של שירים אלה קרה בחר לכאלה, אך 

אידלסון לא חווה את המהפך שקרה לציבור בארץ בזמן אמת, ורק כעשור מאוחר יותר הבין  אידלסוןש

הסיבות לכך שלא חווה בזמן אמת את המהפך קשורות לסביבה   שהציבור בשל להאזין לשירים בדקדוקית.

שבחברתה שהה בארץ: הוא לא לימד ילדים קטנים, אלא רק אנשים מבוגרים, וילדי הארץ היו החברתית 

הראשונים לדבר עברית דקדוקית. בראשית דרכו בארץ היה מספר דוברי העברית בארץ קטן, ובירושלים 

קטן אף יותר. אידלסון כנראה לא שהה הרבה בחברת אנשי היישוב החדש ובחברת הצעירים: עיקר 

ו היתה בתיעוד המוסיקה של הדור המבוגר בארץ, ועל כן, כנראה, השינוי שעבר על בני הארץ לא עבודת

 היה נהיר לו בזמן אמת.

( הראיתי שהן בני דורו של אידלסון והן אידלסון עצמו החשיבו בצורה  2.2.3 בסעיףבפרק המבוא )

מודעת כ"מבטא אשכנזי" את הגיית הפונמות בצורה אשכנזית, ולאו דווקא את הסטת מקום הטעם לאחור. 

טעמות, שנעשה ונחווה על ידי בני הדור ההוא בצורה שלא אף על פי כן, יש מקום לחקור גם את מעבר הה

תמיד היתה מודעת ומנוסחת באופן בהיר על ידם. על אף שאידלסון בעצמו לא מתייחס למקום הטעם 

במילה בהגדירו את סגנון הגייתה,
392
מיקום הטעם משחק תפקיד חשוב בדרך הלחנתו, גם אם באופן  

קורפוס שיריו של אידלסון ששיריו האשכנזיים סדורים יותר פחות מודע. ככלל, אנסה להראות בניתוח 

מבחינה מלודית וקצבית, ובעת שהוא עובר להלחנה בהטעמה דקדוקית, המלודיות והמקצבים בשיריו 

 נעשים סבוכים, ובעלי התאמה יותר מורכבת בין שלושת הגורמים: גובה הצליל, המקצב והטקסט.

סקירה כללית על הקורפוס שאותו הלחין  הנהיו של אידלסון, לפני שניגש לניתוח מקום ההטעמות בשיר

 בארץ.  

 

 , בחלוקה לשתי תקופותמבט כללי על הקורפוס אותו הלחין אידלסון בארץ .1

הוציא אותם לאור, אף ( הלחין אידלסון שירים ויצירות רבות, ו1921-1907בתקופת שהותו בארץ )

הברלינאיות ילקוט, כלל, ויודישער פרלאג. ניתן לחלק חלקם בהוצאה עצמית בירושלים, וחלקם בהוצאות 

את פרסומי היצירות שכתב אידלסון בארץ לשתי תקופות ברורות, שביניהן יש עשור שבו הוא לא פרסם 

 ספרים, אך המשיך להיות פעיל בכתיבה, במחקר ובהוראה.

לסון לאור בארץ. אלו מציינות את תחילת התקופה הראשונה שתי חוברות התווים הראשונות שהוציא איד

הן "שירי ציון, זמירות לקול יחיד בלוית המכֹשית"
393

, וכן "שירי ציון, זמירות למקהלה, מחברת ב'".
394
 

                                                           
391
, 'ה כרך יובל, ספר אברהם צבי אידלסון, ", בתוך:העברית של מבטאיה ומחקר אידלסון", מורגשלמה  

 .ח"קס - ס"ק (, עמודיםו"תשמ)ירושלים: הוצאת מאגנס, 
392
 .132-141, 34-42, עמודים (1913 :אודיסה)כרך כ"ח,  השלח, "ההברה העברית"אברהם צבי אידלסון,  
393
 .(ירושלים: חמו"ל, תרס"ח) ,שיתהמכ  שירי ציון זמירות לקול יחיד בלוית אידלסון, אברהם צבי  
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(, כלומר, כשנה לאחר בואו של אידלסון 1908שתיהן הוצאו בהוצאה עצמית בירושלים, בתרס"ח )

ה שירים. מרבית השירים לארץ. בחוברת הראשונה יש עשרה שירים, ובחוברת המקהלתית יש ארבע

 חוזרים גם בהוצאות יותר מאוחרות של אידלסון. 

שני קבצים של "שירי תפילה" קיימים ללא תאריך הוצאה. שניהם הוצאו בברלין. באוטוביוגרפיה שלו 

, כלומר בתקופה המוקדמת( והשני בתרפ"ב 1909מציין אידלסון שהראשון מביניהם הוצא בתרס"ט )

חרת(., בתקופה המאו1922)
395
שירים אלה שונים באופיים משירים אחרים שכתב. בשירים אלה ממשיך  

עשרה -אידלסון את דרכם של מלחיני הכתיבה היהודית אשכנזית לבתי הכנסת של המאה התשע

 כלבנדובסקי וזולצר.

(, הוציא אידלסון ספר גדול יותר שנקרא "ספר השירים, קובץ שירים עבריים 1912בשנת תרע"ב )

, לגני ילדים, לבתי ספר עממיים ותיכונים".וגרמניים
396
הספר נועד להיות ספר לימוד של חברת העזרה  

ליהודי גרמניה, ברלין, ואידלסון חתום עליו כ"מורה לזמרה ונגינה בבתי הספר של חברת 'העזרה' 

בירושלם". בספר יש מאה שירים, מתוכם שלושים ושלושה הלחין אידלסון בעצמו, ושאר השירים 

ם נעימות מפזורות ישראל השונות, נעימות של מלחינים יהודיים אחרים כלבנדובסקי וצונזר, ומעט כוללי

 שירים מתורגמים ומעובדים של מלחינים מוכרים כשוברט ומוצרט.

בעשר השנים הבאות לא הוציא אידלסון לאור ספרים ובהם מוסיקה שהלחין, אלא היה עסוק בקיבוץ 

ל, בהוראה בארץ, בעיבוד עשרות רבות של שירי בתי כנסת למקהלה החומר שאסף ממגוון עדות ישרא

בהלחנת שירים בעצמו  -ולהרכבים נוספים, בניצוח על תזמורת צבאית של הצבא התורכי בעזה, וכמו כן 

( עשה  אידלסון בוינה, שם עסק בעריכת 1913-1914. את חורף תרע"ד ), "יפתח"ובהלחנת האופרה שלו

בניסיון הפצתו והבאתו למודעות של מגוון אנשים וקהילות מחוץ לגבולות ארץ החומר שקיבץ עד אז, ו

ישראל.
397
(, בברלין, שבה עבר אידלסון 1922העיסוק הרב גוני המתואר לעיל הונצח בשנת תרפ"ב )  

)בכתבה שצוטטה בסעיף העוסק בקורות חייו תואר בואו לארצות  בדרכו לשהיית קבע בארצות הברית

. בברלין הוציא לאור חלק ניכר מתוך ת, אך בפועל אידלסון נשאר שם לישיבת קבע(הברית כמסע הופעו

 ספרי התווים המנותחים בפרק זה.

מתוך עשרת הכרכים של  הראשונים כרכיםאת חמשת ה(, 1922אידלסון הוציא לאור בברלין, תרפ"ב )

הקורפוס המונומנטלי שלו "אוצר נגינות ישראל", הכולל שירים שאסף מפזורות ישראל השונות.
398
לצד  

קורפוס זה פרסם אידלסון בתרפ"ב עוד חמישה ספרי תווים גדושים )בנוסף לקובץ שירי התפילה השני 

                                                                                                                                                                      
394
 .(ירושלים: חמו"ל, תרס"ח) ,שירי ציון למקהלהאידלסון, אברהם צבי  

 
395
 )ברלין: פופלאר, תרס"ט(. שירי תפילהאברהם צבי אידלסון,  

 , )ברלין: ילקוט, תרפ"ב(. II שירי תפילהאברהם צבי אידלסון,    
396
קבץ שירים עברים וגרמנים לגני ילדים, לבתי ספר עממיים  –ספר השירים אברהם צבי אידלסון )עורך(,  

    , )ברלין: חברת העזרה ליהודי גרמניה, תרע"ב(.ותיכונים
397
 Hirshberg, Music in the jewish community 1880-1948, p.18. 
398
 .(תרפ"ח -ירושלים: ב. הרץ, תרפ"ב ) צר נגינות ישראלאואידלסון, אברהם צבי  
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הם הוא בעצם הוצאה מחודשת שהוזכר לעיל(, ארבעה מהם בברלין ואחד מהם בירושלים. הראשון שב

של "ספר השירים" שהוציא לראשונה בשנת תרע"ב, וכאן, בהוצאה המחודשת )הוצאת ילקוט, ברלין( 

שירים שלא היו בהוצאה הראשונה. תריסרנוספו לו 
399
 

400
ספר המשך לספר הזה הוא "ספר השירים,  

קובץ חדש", שיצא לאור באותה השנה בהוצאת יודישער פרלאג, ברלין.
401
ספר זה מאה שישים ואחד ב 

שירים, מתוכם ארבעים ושניים הם לחנים של אידלסון עצמו. בנוסף, הוציא אידלסון בברלין באותה 

השנה את הקובץ "צלילי ארץ", שבו ארבעה עשר שירים שהלחין, מתוך ארבעים וארבעה שירים 

המופיעים בקובץ.
402
ולפסנתר של שבעה שירים, קובץ קטן יותר הוא "צלילי אביב", ובו עיבודים לקול   

שלושה מתוכם פורסמו גם בספרים אחרים שהוציא אידלסון בתרפ"ב.
403
הספר שהוציא אידלסון לאור  

בירושלים הוא האופרה שלו, "יפתח", שהוא קורא לה "חזיון נגיני בחמש מערכות", שאותה הלחין וגם 

חיבר לה את הליברית.
404
  

 

 רשימת יצירות אידלסון שנכתבו בזמן שהותו בארץ ישראל :1טבלה 

תקופת ההוצאה  תוכן הספר שם ההוצאה תאריך ההוצאה שם הספר

 ביצירת אידלסון

שירי ציון, זמירות 

לקול יחיד בלוית 

 המכֹשית

הוצאה עצמית,  1908

 ירושלים

שירים בהלחנת 

 אידלסון

 תקופה מוקדמת

שירי ציון, זמירות 

 למקהלה, מחברת

 ב'

הוצאה עצמית,  1908

 ירושלים

שירים בהלחנת 

 אידלסון

 תקופה מוקדמת

ברלין  1909 שירי תפילה

Poppelauer 

שירים בהלחנת 

 אידלסון

 תקופה מוקדמת

ספר השירים, 

קובץ שירים 

עבריים וגרמניים, 

לגני ילדים, לבתי 

ספר עממיים 

 ותיכונים

חברת העזרה  1912

ליהודי גרמניה, 

 ברלין

מתוכם  שירים, 92

שאותם הלחין  31

 אידלסון בעצמו

 תקופה מוקדמת

שירי תפילה לש"צ 

 ומקהלה

שירים בהלחנת  ילקוט, ברלין 1922

 אידלסון

 תקופה מאוחרת

                                                           
399
ברלין: ילקוט, ) ספר השירים קבץ ראשון לגני הילדים ולבתי ספר עממיים ותיכוניםאידלסון, אברהם צבי  

 .(תרפ"ב
400
-אולם בפועל יש תוספת של שנייםבתוכן העניינים של קובץ זה מצויינת תוספת של שמונה שירים בלבד,  

עשר שירים. קיימת מהדורה נוספת, הכוללת גם שירים בגרמנית, לצד השירים בעברית. מהדורה זו יצאה 
 בהוצאת חברת "העזרה ליהודי גרמניה", וכנראה יועדה להפצה לא רק בארץ ישראל.

401
 יים ותיכונים, לבית ולמקהלה,ר עממספר השירים קבץ חדש לגני הילדים ולבתי ספאידלסון, אברהם צבי  

 .(ברלין: יודישער פרלאג, תרפ"ב)

 
402
 . (ברלין: כלל, תרפ"ב) ,צלילי הארץ: שירי אהבה ושירי עםאידלסון, אברהם צבי  

 
403
 .(ברלין: כלל, תרפ"ב) ,צלילי אביבאידלסון, אברהם צבי  

 
404
 .(1922הוצאת המחבר, ירושלם: ) ,יפתח, חיזיון נגיני בחמש מערכותאידלסון, אברהם צבי  
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ספר השירים, 

קובץ ראשון, 

קובץ שירים 

עבריים וגרמניים, 

לגני ילדים, לבתי 

ספר עממיים 

 ותיכונים

שירים,  100 ילקוט, ברלין 1922

 33מתוכם 

 בהלחנת אידלסון

פורסם בתקופה 

מאוחרת מחדש, 

הפרסום הראשון 

 בתקופה המוקדמת

ספר השירים, 

קובץ חדש, לגני 

ילדים, לבתי ספר 

עממיים ותיכונים, 

 לההלבית ולמק

יודישר פרלאג,  1922

 ברלין

שירים,  161

 42מתוכם 

 בהלחנת אידלסון

 תקופה מאוחרת

שירים, מתוכם  44 הוצאת כלל, ברלין 1922 צלילי הארץ

בהלחנת  14

 אידלסון

 תקופה מאוחרת

שבעה שירים  הוצאת כלל, ברלין 1922 צלילי אביב

 בהלחנת אידלסון

 תקופה מאוחרת

יפתח, חזיון נגיני 

 בחמש מערכות

הוצאת המחבר,  1922

 ירושלים

פרטיטורה לקולות 

 ופסנתר

 תקופה מאוחרת

 

 קורפוס יצירתו של אידלסוןדרכי ניתוח  .2

לקורפוס של חנינא קרצ'בסקי, שנותח בפרק הקודם, גם בקורפוס של אידלסון קודדו ונספרו בדומה 

מילים, צלילים, הטעמות ומרווחים, כמפורט בפרק המתודולוגיה. בשונה מהקורפוס של קרצ'בסקי, 

ובשונה גם מהקורפוס של אנגל, שאותו אסקור בפרק הבא, בקורפוס שיריו של אידלסון לא נמצאו 

 הוא מובהקות סטטיסטית בתחומים שנבדקו. הגורם שהפריע למובהקות הממצאים הסטטיסטייםתוצאות 

עירוב ההטעמות הרב שיש כמעט בכל שיריו של אידלסון. מעטים הם שיריו של אידלסון שהלחנתם 

דקדוקית לגמרי או אשכנזית לגמרי. עירוב הטעמות בצורה כה ניכרת היווה גורם משמעותי לחוסר 

 מתעמעמים.   –שאמורים להיות הברורים ביותר  –סטטיסטית: הקצוות המובהקות ה

בשל סיבה זו עיקר הניתוח המובא בפרק זה הוא איכותני. עם זאת, נעזרתי בניתוח הסטטיסטי שערכתי 

לצורך בירור נתונים חד משמעיים יותר: ספירת כמות המילים האשכנזיות והדקדוקיות בשיריו המוקדמים 

 סטים לעומת לחנים.והמאוחרים, ובטק

כוללים גם  כיוון שקורפוס יצירתו של אידלסון לא נחקר בכללותו עד היום, הניתוחים האיכותניים

התייחסות לא מעטה לרכיבים המודאליים והטונאליים בקורפוס, שאינם קשורים ישירות לנושא מעבר 

דשות ולכלילת מרכיבים ההטעמות. עם זאת הם קשורים לרוח הכללית ששררה בארץ, וכללה רצון להתח

מזרחיים אל תוך התרבות המתפתחת. רוח זו היא שהולידה הן את מעבר ההטעמות והן את הסגנון 

המודאלי. מחקריו של אידלסון תרמו רבות לאופייה המודאלי של ההלחנה, בייחוד בקרב מלחיני הדור 

 דלסון. הבא. מסיבות אלה מקדיש מחקר זה חלק מהניתוח גם לעולמו הסולמי של אי
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 (1911יחסי מילה וצליל בתקופת ההלחנה המוקדמת של אידלסון )עד  .1

שהיא רובה בעלת הטעמות בסעיפים הבאים נסקור את פרסומיו של אידלסון מהתקופה המוקדמת, 

, סימטרית ופשוטה בעיקרה הלחנה טונאליתאשכנזיות, תוך שיבוץ דליל של מילים דקדוקיות. זוהי 

שתתרחב בכתיבתו המאוחרת יותר שמייצגים ניצנים למגמה  נראה גם שירים ומקומות ספורים .מבנית

בארץ: שירים המשלבים בתוכם יותר הטעמות דקדוקיות, יותר חוסר תיאום בין הטקסט לבין מרכיבי 

 הלחן השונים, ויותר מודאליות. 

 הקורפוס שהלחין אידלסון בתקופה זו ומאפייני מיקום ההטעמה בו .1.1

הוציא אידלסון לאור ארבעה ספרי שירים. הגדול והמקיף מכולם הוא "ספר השירים" משנת  1912 עד

תרע"ב. זהו ספר מגוון, הכולל שירים עממיים ממזרח וממערב, שירים ולחנים של גדולי המוסיקה 

שים היהודית )לבנדובסקי, צונזר, מינקובסקי(, תרגומים לעברית לשירים מאת שומן ומנדלסון, וגם שלו

ושלושה שירים שהלחין אידלסון בעצמו. שלושת קובצי השירים האחרים הם "שירי ציון לקול יחיד 

בלוית המכֹשית" )כלומר בלוויית הפסנתר(, "שירי ציון למקהלה" ו"שירי תפילה". קבצים אלה קטנים 

ורוב  (,1908-1909תרס"ט ) –יותר, כוללים רק שירים של אידלסון, הוצאו לאור בשנים תרס"ח 

השירים שבהם הם שירים הכלולים גם בספרי שירים מאוחרים יותר של אידלסון, בעיקר בספרים משנת 

 (.1922תרפ"ב )

ככלל, ניתן לומר שהטקסטים שאידלסון בוחר להלחין הם ברובם טקסטים הכתובים בעברית אשכנזית, 

מולחנות בדקדוקיתהים כתובות באשכנזית למיל היו והוא בדרך כלל הופך מקצת מהמילים שבמקור
405
 .

אך , 54%דבר זה נכון לכלל הקורפוס של אידלסון, שבו כמות מילות הטקסטים הכתובות באשכנזית הוא 

. הקביעה הזו נכונה שבעתיים לשירים שהלחין 47% רק כמות המילים המולחנות באשכנזית היא, כאמור,

חין בספר זה נכתבו באשכנזית. ממילות הטקסטים שהוא בחר להל 84%בתוך ספר השירים מתרע"ב. 

בספר זה יש גם שני טקסטים מקראיים, הלקוחים מתהילים. גם מילות טקסטים אלו נספרו וחושבו, ומן 

הסתם הפחיתו במקצת את מידת האשכנזיות הכללית של מילות הטקסטים. לכן שאר הטקסטים, חוץ משני 

חילתם ועד סופם, ורק מילים מעטות בהם כתובים בעברית אשכנזית, או כמעט אשכנזית מתשירים אלה, 

 הן בעלות הטעמה דקדוקית. 

, לחני אידלסון המוקדמיםבמבחינת מיקום ההטעמות בלחנים, ההטעמה האשכנזית נכחה הרבה יותר 

כבר בתקופה הראשונה הזו ניכר הניסיון לשבץ מילים דקדוקיות והתמעטה בלחניו המאוחרים. עם זאת, 

כלשהן במארג האשכנזי של הטקסט המולחן. אמנם, גם מלחינים אחרים בתקופה זו נוטים לשרבב לעיתים 

מילים המולחנות דקדוקית בתוך לחן שרובו בהטעמה אשכנזית, אך אצל אידלסון הדבר בולט במיוחד, 

בר קביעות ריתמית יציבה ומתנגנת, על מנת להחדיר פנימה מילה דקדוקית כיוון שהרבה פעמים הוא שו

הקוטעת את קצביות המלודיה והדרך שבה היא זורמת:  הוא אינו הופך מילים אשכנזיות לדקדוקיות לפי 

                                                           
405
  1.2המתודה שבבסיס קביעת משקלו של השיר והטעמותיו מוסברת בפרק המתודולוגיה, בסעיף  
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כופה על הלחן מילים דקדוקיות. בפרק זה אנסה להציע הסבר אפשרי לדרך  -אילוצי הלחן, אלא להפך 

 ידלסון.  כתיבה זו של א

 אין שירים שמולחנים בהטעמה דקדוקית טהורה מתחילתם ועד סופם. מוקדמים של אידלסוןהשירים הבין 

שירים שמולחנים בהטעמה אשכנזית מתחילתם ועד יש בתקופה זו שירים רבים בהטעמה מעורבת, וכן 

האשכנזית  סופם, אם כי הם מעטים. רוב השירים מולחנים בהטעמה מעורבת, שבה בולטת ההטעמה

ובתוכה משובצות לעיתים מילים בהטעמה דקדוקית. באופן כללי בשירים בקורפוס שנכתב עד תרע"ב יש 

יותר מילים בעלות הטעמה אשכנזית מאשר בכלל שיריו של אידלסון. אידלסון, בכלל שיריו, הלחין 

.מהמילים שניתנות להלחנה או באשכנזית או בדקדוקית 47%בהטעמה אשכנזית בממוצע 
406
בספר  

מהמילים שניתנות להלחנה בשני  70%השירים תרע"ב, לעומת זאת, אידלסון הלחין בהטעמה אשכנזית 

 (.190טבלה בעמוד  ההאופנים )רא

או כפי שאידלסון קורא להם: "ארבע מחלקות". במחלקה ספר השירים מתרע"ב מורכב מארבעה מדורים 

הראשונה, "מחיי הילדים", הלחין אידלסון חמישה שירים. במחלקה השנייה, "שירי שעשועים", הלחין 

רים. במחלקה השלישית, "שירי הטבע", הלחין אידלסון שמונה שירים. במחלקה אידלסון תשעה שי

 הרביעית, "שירי עם", הלחין אידלסון תשעה שירים.

כשבוחנים את לחניו של אידלסון ב"ספר השירים" מתרע"ב, מגלים שלחניו בשלושת המדורים הראשונים 

מלחני המדור האחרון. ממצא זה מעלה  בספר זה מולחנים בהטעמה אשכנזית ברורה ומובחנת הרבה יותר

האם השירים בספר מסודרים, פחות או יותר, על פי סדר כתיבתם, ועל כן יש כאן מעבר מובחן  ,יהתהי

בין הלחנה יותר אשכנזית להלחנה יותר דקדוקית )בדומה למגמה הכרונולוגית המסתמנת מכלל 

חלוקתו של הקורפוס למדורים שונים, וייתכן הקורפוס(, או שמא העניין מקרי בלבד? ואולי נובע הדבר מ

על שאלות  ששירים הכתובים במדורים מסויימים הם בעלי אופי הלחנה שונה, ללא קשר למועד כתיבתם?

 אלו אנסה לתת תשובה בסעיפים הבאים.

יש עניין בעובדה שאידלסון הלחין בעצמו תשעה שירים במדור המתקרא "שירי עם". אידלסון בחר 

רי עם" קבוצה גדולה של שירים פרי עטו, שיותר ממחציתם הוצאו לאור לראשונה בספר זה, לפרסם כ"שי

כלומר לא היו מפורסמים בעת שהוציא אותם כשירי עם, ודבר זה יכול להעיד על רצונו ליצור לשיריו 

ניתן לבחון את מידת התקבלותם של שירים אלה בקרב הציבור מעמד של התקבלות בחברה בארץ. 

בודת חקר של נתן שחר בדקה את מכלול קורפוס שירי התקופה מבחינת מידת התקבלותו בקרב בארץ. ע

, מצב התקבלות שיריו של אידלסון בארץ היה שונה מהמצב לו שבפועלהציבור. עיון בעבודה זו מראה 

רק לשיר אחד יש משקל פרסום משמעותי יחסית, ייחל. מבין תשעת  "שירי העם" שהלחין אידלסון, 

ר הזה הוא "קבר רחל", ואפילו לשיר זה קיים לחן שהיה ידוע יותר אז )וגם היום(: לחנו של חנינא והשי

                                                           
406
ן לכל אחד מהשירים משקל שווה, בלי להתחשב המדידה חושבה בכל שיר באופן נפרד, והממוצע נת 

 באורכם.
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קרצ'בסקי
407

בחשבון שרוב הפרסומים לשירים אלה נעשו ע"י אידלסון עצמו ולא על ידי גוף  לוקחים. אם 

אחר, נראה שלמעשה משקל הפרסום של שירים אלה היה אפילו נמוך יותר מהמצוין אצל שחר.
408
 

מבחינת דפוסי ההלחנה, השירים בשלוש המחלקות הראשונות הם שירים שהטקסטים שלהם כתובים 

מהמילים בטקסטים כתובות באשכנזית, מה שאומר שמדובר בטקסטים  88%בהטעמה אשכנזית מובהקת )

מאוד אשכנזיים, אך שמשובצות בהם מילים דקדוקיות פה ושם(. מרבית הטקסטים שבחר אידלסון 

להלחין בשירים אלה לקוחים מחוברת "הזמיר", שיצאה לאור באודיסה תרס"ג.
409
נח פינס כתב את רוב  

רים שבחר אידלסון להלחין בספר משנת תרע"ב. בנוסף לפינס, כתבו גם השירים בקובץ זה, ובהם כל השי

ביאליק וטשרניחובסקי מספר שירים לקובץ זה, וכן לוקטו שירים נוספים, ממיטב משוררי התקופה. כל 

השירים מקובץ זה שאידלסון בחר להלחין כתובים בעברית אשכנזית. בנוסף, יש בשלוש המחלקות 

 ים של יעקב כהן, ישראל טלר ונפתלי הרץ אימבר, שגם הם נכתבו באשכנזית. הראשונות גם שירים למיל

 : אחוזי המילים באשכנזית בלחני אידלסון ובתמליליהם1טבלה 

אחוז מילות הטקסטים הכתובות  

 באשכנזית

אחוז מילות הלחנים הכתובות 

 באשכנזית

 47% 54% כלל הקורפוס

 70% 82% פרסומים עד תרע"ב

מחלקות ראשונות בספר   3

 תרע"ב

88% 75% 

מחלקה רביעית בספר השירים 

 תרע"ב

75% 56% 

 11% 19% פרסומי תרפ"ב

המאפיינים המוסיקליים והקשר בין הטקסט ללחן בשלושת המדורים הראשונים של ספר  .1.1

 השירים תרע"ב

בהלחנה פשוטה: שני שליש  השירים בשלושת המדורים הראשונים של ספר השירים תרע"ב מתאפיינים

מתוכם כתובים במז'ור ושליש במינור, ורק אחד מתוכם, השיר "ליתום", יוצא דופן וכתוב בסגנון מודאלי 

. בשאר השירים יש תחושה הרמונית ( 5.2.4 בסעיף)ראה ניתוח שיר זה  בעלת סולמיות יותר מעורפלת

ברורה, דיאטונית מאוד, בדומה לשירי עם מרכז אירופאים. מבחינה ריתמית הכתיבה של השירים האלה 

                                                           
407
 .23, היבטים סוציומוסיקליים ומוסיקליים", נספח ה', עמוד 1920-1950ישראלי בשנים -שחר, "השיר הארץ 
408
חלק מהדירוג שמקבל כל שיר ב"משקל הפרסום" עבודתו של שחר מתבסס על כמות הפעמים שפורסם  

 השיר בתקופה הנידונה.
409
 עמודים 176, (תרס"ג ,הוצאת מוריה)אדעסא: , שירי ילדים לזמרה ולמקראנח פינס,  
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 טרוכאי עם דירוג הטעמות ימבי(:)או:  3אשכנזית, פיאון , משקל פואטי

          _                        _              _                              _ 

    * נור זים זים זום-כ-ע לקול ה-ש-תע-לות נש-מחו-עת ב

                         _                _             _             _ 

                * אשר בם-ליו ו-ע עם כל כ-ע-נו-יתית -ב-כל ה

                         _               _            _             _ 

                  * רם-נור זה ה-ת-ע גם ה-עז-ד-לון יז-לת ח-ד

                  _                  _                       _                _ 

       * ביב שם-גל ס-גל-ע כל ית-עש-ת-לות נש-מחו-עת ב

                      _             _                     _              _ 

               * נפול-רו עד ל-כ-כר-וי* חול -חל ל-כל י -בגיל ה

                   _             _                 _              _        

 סיום נקבי יחיד בשירפה         -חן מ-פה שול-סא ס-נים כ-יו-גל-נים ה-רו-א-ה

            _                 _                            _                  _ 

     * שיר-צדו לקול ה-קדו יר-ר-קיר י -סיר על דף ה-גם ה

 
 נקודות להתמודדות בעת ההלחנה: 

 סיום זה יחיד בכל השיר, . כיוון שיחיד בשיר, ע"י מילוי הרגל האחרונה נקבי ישנו סיוםבשורה הלפני אחרונה 

 המלחין ייאלץ להתמודד עם שינוי ריתמוס: דחיסה או שינוי מקצב.

 

יתמוס מסתדר הרבה מקצבים, והמקצבים שישנם חוזרים על עצמם. הרבהם היא פשוטה וברורה: אין 

תמיד בצורה סימטרית בקבוצות של ארבע או שמונה תיבות. הן המאפיינים הריתמיים והן המאפיינים 

הסולמיים שהזכרתי נכונים לגבי שירי ילדים ושירים שאינם שירי ילדים כאחד. אביא כעת ניתוחים של 

יונים שציינתי: שני ארבעה שירים משלוש המחלקות הראשונות בספר השירים תרע"ב, העונים על האפ

המייצגים את מרבית השירים במחלקות אלה,  -האחד לילדים והשני למבוגרים  –שירים פשוטים מאוד 

ועוד שני שירים שכוללים גם הם חלק מהמאפיינים שציינתי, אך הם גם בעלי מאפיינים ייחודיים, שאינם 

  קיימים בשאר השירים בקובץ.

ייחודיים, ולא רק לשירים המייצגים את סגנון הכתיבה הכללי משתי יש בעיני חשיבות גם להצגת שירים 

סיבות: הסיבה הראשונה היא שלפעמים שיר ייחודי יכול לרמז על מאפיינים שיתפתחו בהמשך תקופות 

היצירה של המלחין. הסיבה השנייה היא שבחקר המוסיקה תמיד כדאי להקדיש תשומת לב פרטנית 

 ורת הכתיבה הפשוטה והמובנת מאליה, ומראות יכולות אמנותיות גבוהות. ליצירות מיוחדות, החורגות מצ

  

 

  עת במחולות נשתעשע" " .1.1.1

הנה דוגמא לשיר בסגנון הפשוט המאפיין את שלוש המחלקות הראשונות, השיר "עת במחולות 

  נשתעשע", מתוך הספר "הזמיר", למילותיו של נח פינס:

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 פרק רביעי: אברהם צבי אידלסון

191 
 

 דרך הלחנת המשקל הפואטי:

=                  _=           _    =               _=         _ 

 נור |זים זים זום *| -כ-ע |לקול ה-ש-תע-לות |נש-מחו-עת ב

=             _=          _=              _=         _ 

 אשר בם *|              -ליו |ו-ע |עם כל כ-ע-נו-ית| ית-ב-כל ה

=             _=            _=             _=      _ 

 רם * |               -נור |זה ה-ת-ע |גם ה-עז-ד-לון| יז-לת ח-ד

=                  _=              _=              _=       _ 

 ביב שם *|     -גל| ס-גל-ע |כל ית-עש-ת-לות| נש-מחו-עת ב

  =              _=              _=            _=       _ 

איפוס השווא ב"ויכרכרו", שלכן הופכת נפול *|-רו * |עד ל-כ-|כר-חול וי-ל|חל -כל י -בגיל ה

             לדקדוקית

=             _=        _●    ●   =                 _=      _ 

 דחיסת הברות שהופכת לדקדוקיות את פה *| -|חן מ-פה שול-|סא ס-נים כ-יו-גל-נים| ה-רו-א-ה

         ארבע המילים האחרונות                   

=                _=              _=                _  =       _ 

 שיר*|    -צדו |לקול ה-קדו יר-|ר-קיר י -סיר על| דף ה-גם ה

 
 יישום מורכבויות הטקסט בלחן:

ברה העודפת. דחיסה זו אידלסון דוחס את המילה "גליונים" בשורה הלפני האחרונה וכך מתמודד עם הה

 יוצרת הסטת הטעם לדקדוקי בארבע המילים האחרונות בשורה זו.

בנוסף: המילה "ויכרכרו" הופכת לדקדוקית בצורה שלא נובעת מהכתבה של הטקסט וגם לא מהכתבה של 

 הלחן.
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אירופאית ברורה, רובו השיר כתוב בסולם דו מינור מלודי, כלומר דו מינור שיש לו אוריינטציה מרכז 

ככולו בשמיניות, עם מעט עיטורים של חלקי שש עשרה, ועם אתנחתאות של רבעים בסופי משפטים. סך 

הכל הריתמוס פשוט, חוזר על עצמו ולא מגוון. המשפטים סימטריים, ללא כל חריגות או הפתעות. 

ך שזהו שיר ילדים, אך, במלודיה עצמה גם ניכרת חזרתיות. חלק מהפשטות הזו ללא ספק נובעת מכ

 כאמור, בכל שירי שלוש המחלקות הראשונות יש אחידות מבחינת הפרמטרים שציינתי.

 -אומנם חלשה  –, למעט המילה "יחל", המקבלת הטעמה כולו באשכנזיתכמעט הטקסט עצמו כתוב 

למעט  –ומים (, שבו כל הסי-^--) 3. כמעט כל השוואים והחטפים מאופסים, ונוצר משקל פיאון דקדוקית

 ^(-- -^-- -^-- -^--זכריים. ) –בשורה הלפני האחרונה 

מבחינת הקשר בין הטקסט ללחן יש בשיר זה תיאום רב, אך לא מושלם, בין הטקסט שהוא כולו כתוב 

, למעין 3באשכנזית, לבין הלחן, שרובו כתוב באשכנזית. אידלסון הופך את המשקל הפואטי, פיאון 

דגשת ביותר היא דווקא הראשונה מבין ארבע )לתיאום מושלם היה צריך להציב טרוכאי, כשההברה המו

תוך הלחן מספר מילים בדקדוקית. המילה משבץ בבלחן קדמה של שתי הברות(. בנוסף, אידלסון 

ומתחילה בתיבה מספר  תוך הזזת ההפוגה קדימה"ויכרכרו", שנכתבה ע"י פינס באשכנזית, מוסטת אחורה 

בדקדוקית. אידלסון היה יכול בקלות לשים אותה במקום הטבעי לה: ו' החיבור כקדמה, , ועל כן נהגית 2

, שמינית לכל הברה, כמו המילים המקבילות 3וכל ארבע ההברות של המילה עצמה יושרו בתיבה 

גל"(. הנה דוגמא לשינוי המוצע גלליו", "כל יתכנור", "עם כל כיבשלושת הבתים האחרים )"קול ה

הטקסט, בצורה שבה יש התאמה בין מיקום ההטעמות בבית זה לבין מיקום ההטעמות  בפיזור מילות

 (:195בבתים הקודמים )נא לשים לב למיקום ההברות בדוגמא זו ביחס לתווים המקוריים, שהוצגו בעמוד 

 

 

סיום נקבי ולא סיום זכרי. זו חריגה מתמלאת כל הרגל וכך נוצר בשורה הלפני אחרונה של הטקסט 

המחייבת התאמה הלחנתית בשיר שכולו כה פשוט ויציב ריתמית. אידלסון בוחר לפתור את החריגה 

פיכת ארבע המילים "כסא, ספה, שולחן, מפה" לדקדוקיות, ובכך לשמר את המבנה המשקלית הזו ע"י ה

הרתמי של צליל יותר ארוך בסיום כל משפט )כלומר: הפיכת גם סיום השורה הזו לסיום זכרי(. לשם כך 

 , לשם הסטת הטעם. 6הוא יוצר הוספת תו בתיבה 

 "נס ציונה"  .5.2.2

למילותיו של נח רוזנבלום,  410הוא השיר "נס ציונה",שיר מעט יותר מתוחכם מבחינה מבנית וריתמית 

 411בכתב העת "אשכול". 1898-שהיה חבר מערכת עיתון "המליץ" ופרסם את השיר ב

                                                           
לחן זה אינו לחנו המוכר של השיר. את הלחן המוכר הלחין נח זאלודקובסקי, על פי השיר החסידי 410

, )ירושלים:  115 קתדרהיעקב מזור, "מן הניגון החסידי אל הזמר הישראלי",  "שאו שערים ראשיכם"
לחן המוכר נמרץ, ואחיד באופיו, בניגוד ללחנו של אידלסון,  .120ד בן צבי, תשס"ה(, עמוד הוצאת י
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 אשכנזית, טטרמטר וטרימטר טרוכאי, לסרוגין: ,משקל פואטי

  _     _       _    _          

 גֶל-דֶ -נָה נֵס וָ -יֹו-ְשאּו צִ 

        _     _  _           

 ָדה * *-ֲחנֵה יְהּו-גֶל מַ -דֶ 

_     _       _     _          

 גֶל-רֶ -ֶכב ִמי בָ -רֶ -ִמי בָ 

     _      _ _           

 ָדה * *-ֲאג -ָעש נָא לַ -נֵ 

 
 נקודות להתמודדות בעת ההלחנה: 

קציה. בפועל אידלסון בשורה האחרונה בשיר יש איפוס רב של שוואים וחטפים, שיכול להקשות על הדי

 החטפים ודחיסת הצלילים שעליהם. תשתי השורות הראשונות בשיר, שבהן הפרד תמנגינכמלחין שורות אלה 

 

 שקל הפואטי:מדרך הלחנת ה

     =           _  =         _      

 גֶל|-דֶ -נָה |נֵס וָ -יֹו-|אּו צִ -שְ 

=      _  ●    ●  ●     =         _      

 הפרדת הברות ודחיסתן למען הדיקציה, תוך שמירת הטעם האשכנזי.* ָדה *| -|הּו-נֵה יְ -חֲ -גֶל מַ -דֶ 

=            _  =         _      

 גֶל|-רֶ -ֶכב |ִמי בָ -רֶ -ִמי בָ 

=        _ ●  ●     =         _      

 * ָדה * | -|ג  -אֲ -ָעש נָא לַ -נֵ 

=             _  =          _      

 ָבה|-שּו-ְלָכה| נָא נָ -ַחד נֵ -יַ 

=            _   =          _ 

 נּו * |-|ֵתי * -בֹו-ָצה אֲ -ַארְ 

=            _  =          _      

 ָבה|-הּו-אֲ -נּו |הָ -צֵ -ֶאל ַארְ 

=            _  =          _      

 * נּו * |-|תֵ -דּו-ֶרש יַלְ -עֶ 

 
שתי השורות האחרונות מאטות פי שניים את קצב הופעת המילים, אך עדיין  :מורכבויות הטקסט בלחןיישום 

שומרות על מיקומי המילים של המשקל הפואטי, למעט במילה "אבות". אידלסון מכפיל את המילה "ארץ" 

  ודוחס את הופעתה הראשונה, כך שהטעמתה של המילה "אבות" המופיעה לאחריה היא דקדוקית. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                      
שם יש הפרדה ברורה לשני חלקים. מהבחינה הזו  אנו רואים שתי גרסאות שירים השמות את מרכז 

הכובד של האופי במקום שונה: בשירו של זאלודקובסקי האחידות הריתמית והנמרצות מעניקות לשיר 
י רענן, אקטיבי ואפילו כוחני. חלקו הראשון של השיר של אידלסון אף הוא רענן ונמרץ, אך החלק אופ

 האמצעי של שירו מעניק רובד נוסף, מהורהר ונוסטלגי, לטקסט.
גם לחנו של זאלודקובסקי כתוב כולו באשכנזית, והוא קדום יותר מלחנו של אידלסון )המידע לקוח 

זאלודקובסקי, ד"ר שאול זלוד, במסגרת התכנית הראשונה של סדרת מראיון שנעשה עם בנו של 

 (.1974הטלוויזיה "שרתי לך ארצי", בהנחיית אליהו הכהן ודן אלמגור, 
 (The Ohio, בעריכת יוסף גלרון גולדשלגר לקסיקון הספרות העברית החדשה"נח רוזנבלום",  411

State University ) 7.3.16 -, נצפה ב .https://library.osu.edu/projects/hebrew-

lexicon/02583.php 
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=              _  =            _      

 ִקים|-|חַ -ֶמרְ -בּו|מִ -בּו| שּו-שּו

=               _  = ●              _      

 |בֹות * |-ֶרץ אָ -ֶרץ |אֶ -ָצה |אֶ -ַארְ 
 

● 

_        _       _      _          

 ִקים,-חַ -ֶמרְ -בּו מִ -בּו, שּו-שּו

     _       _  _           

 בֹות * *-ֶרץ אָ -ָצה אֶ -ַארְ 

_      _      _      _          

 ִקים-מַ -ַמעֲ -סּו מִ -סּו נּו-נּו

        _        _  _           

 בֹות * *-ֵכן ֲערָ -ַרת שֹו-ְבֶעזְ 
 

_     _        _    _          

 ָבה-שּו-ְלָכה נָא נָ -ַחד נֵ -יַ 

    _        _  _           

 נּו * *-ֵתי-בֹו-ָצה אֲ -ַארְ 

_        _     _     _          

 ָבה-הּו-אֲ -נּו הָ -צֵ -ֶאל ַארְ 

     _      _  _           

 נּו * *-תֵ -דּו-ֶרש יַלְ -עֶ 
 

חלק שני 

המנוגד 

לחלק 

הראשון: 

איטי יותר, 

עם מספר 

מבצעים 

מועט יותר, 

צבים ועם מק

 מרוככים

מילה בעלת 

הטעמה 

דקדוקית, שני 

סיומים 

זכריים יחידים 

 בשיר
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אידלסון טעה בשם המשורר, וכתב בטעות את שמו כ"רוזנפלד". טעות זו היא אחת מני טעויות רבות, 

העדיף לעשות  מסוגים שונים, שניתן למצוא בכל ספריו שלאידלסון, ושיכולות לנבוע מכך שבדרך כלל

 בעצמו חלק ניכר מכלל העבודות הכרוכות בהוצאת ספריו, כולל הצדדים הטכניים של עריכה והגהה.

שיר זה הוא מז'ורי, וגם לו חלוקת משפטים ברורה למדי וסימטרית, ומקצבים פשוטים, קליטים וחוזרים 

במהירותם, במקצבים שמהם על עצמם. מורכבותו היחסית היא בכך שיש לו שני חלקים השונים באופיים, 

)מקהלה לעומת יחידים(. ישנו עוד שיר אחד בשלוש המחלקות אותם  המבצעיםהם מורכבים, ובכמות 

הראשונות שמאפייניו דומים, והוא שיר ילדים )מדובר בשיר "שיר לכת לילדים ולילדות"(, כך 

 לדים לשירי מבוגרים.שהמורכבות היחסית של השיר "נס ציונה" אינה קשורה להבדלים בין שירי י

גם הטקסט של רוזנבלום וגם הלחן של אידלסון כתובים בהטעמה אשכנזית מובהקת, אך גם כאן אידלסון 

בחר להלחין מילה אחת בדקדוקית: המילה "אבות", שהיא האחרונה בחלק האיטי, וחוזרת פעמיים. כיוון 

ניק לה סיום זכרי הוא מתקבל על שמילה זו מסיימת את החטיבה המוסיקלית, הרצון של אידלסון להע

הדעת: סימן הקריאה המסיים מעודד סיום נחרץ של הטור. אידלסון גם משנה את סדר הטקסט כך ששתי 

השורות הראשונות בבית הרביעי חוזרות על עצמן פעמיים ומסיימות את השיר כולו. כדי לאפשר את זה 

סו נוסו", מכפיל והופך אותן לבית שני. עם הוא לוקח את שתי השורות המסיימות את הבית הרביעי "נו

לעיתים במלעיל תקני  –חשוב לציין ששאר החטיבות המוסיקליות בשיר מסתיימות סיום נקבי  –זאת 

 ולעיתים באשכנזית.  
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אשכנזית, טטרמטר וטרימטר טרוכאי, לסרוגין, מופיע דירוג הטעמות במקומות , משקל פואטי

 הוא נדרש לצורך הבנת מקום הטעם העיקרי:שבהם 

_        _        _       _          

 ָאה זֹל! -ֵדן, ָהלְ -ָאה יַרְ -ָהלְ 

=        _ =           

 על פי דירוג ההטעמות ניתן לראות שהמילה "יהמו" כתובה באשכנזיתָך * *   -ֶּלי-מּו גַ-הֱ -יֶ 

_          _       _      _          

 גֹל -ָך ְשטֹף וְ -ֶתי-ֲעֵלי גְדֹו

=            _ =           

 על פי דירוג ההטעמות ניתן לראות שהמילה "חלאת" כתובה באשכנזיתָך * *  -צֶ -ַאת ַארְ -לְ -חֶ 

 

_       _       _        _          

  לשמירה על המשקל. הטעמה לא תקנית על תחילית ב"כקול",ֵעם קֹול -ַעם ַהרְ -קֹול רַ -כְ 

=           _ =           

 הטעמה ראשית על התחילית במילה "בהמון".  ָך * *-ֶמי-מֹון ֵמי-הֲ -בַ 

 _       _     _     _          

 נּו סֹל -יֹון לָ -ַּלת צִ -ְמסִ 

=          _ =           

 ָך * *-ֶרי-חֲ -נּו אַ -נַחְ 

 

_        _        _        _          

 ָאה זְרֹם-ֵדן, ָהלְ -ָאה יַרְ -ָהלְ 

=          _ =           

 הטעמה דקדוקית על המילה "תיכתב" )והטעמת על במלעיל דמלעיל(. רֹות * *-דֹו-ֵתב לַ -כָ -ּתִ 

   _  _       _     _ 

 לטטרמטר.שורה בעלת מיעוט הברות, המותאמת באופן טכני * יֹום *   -ָלה כַ -ִכי * ַליְ 

 =               _ =           

 רֹות * *-מָ -נּו ַעל ִמשְ -ֲאנַחְ 

 
 נקודות להתמודדות בעת ההלחנה: 

השורה הלפני אחרונה יוצאת מהסדירות המשקלית, ותחייב מקצב שונה או הוספת מליסמות לשמירה על 

 המקצב הקיים.

להיות על ההטעמה הראשונה והשלישית, ויכול בשורות האי זוגיות דירוג ההטעמות אינו ברור: הוא יכול 

להיות גם על ההטעמות השנייה והרביעית. לכן בשורות אלה לא סומן דירוג הטעמות. בשורות הזוגיות, 

דירוג ההטעמות ברור, וגם מסייע להבין שהמילים "יהמו" בשורה השנייה ו"חלאת" בשורה הרביעית 

 כתובות בשיר זה באשכנזית.

 

 רדן" "הי .5.2.3

יריים ביותר בספר, וגם אחד השירים הליריים ביותר של אידלסון, הוא השיר "הירדן", אחד השירים הל 

 למילותיו של נפתלי הרץ אימבר. 
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 דרך הלחנת המשקל הפואטי:

=                _=         _ 

 ָאה זֹל *| -ֵדן| ָהלְ -ָאה יַרְ -ָהלְ 

=          _=      _ 

 * ָך * |-|ֶּלי-מּו גַ-הֱ -יֶ 

=                 _=        _ 

 גֹל * |-ָך |ְשטֹף וְ -ֶתי-ֲעֵלי גְדֹו

=               _=       _● 

 * ָך * -|צֶ -* ַאת ַארְ -ֶחלְ 

 

●    =             _=          _ 

  קדמה על התחילית במילה "בקול", וריווח לאחריה להטעמה מיטבית.ֵעם קֹול *| -ַעם |ַהרְ -|קֹול * רַ -כְ 

=              _=      _♦ 

 * ָך * -|ֶמי-מֹון ֵמי-הֲ -בַ 

 ♦  =             _=       _ 

 נּו סֹל *|-יֹון | לָ -ַּלת צִ -|סִ -מְ 

=            _=      _ 

 * ָך * |-|ֶרי-חֲ -נּו אַ -נַחְ 

 

=                _=          _ 

 ָאה זְרֹם *|-ֵדן| ָהלְ -ָאה יַרְ -ָהלְ 

=            _=        _ 

 * רֹות * | -|דֹו-ֵתב לַ -כָ -ּתִ 

=             _=      _  ●      

 שורה בעלת מיעוט הברות, המותאמת באופן טכני לטטרמטר.* יֹום *   -ָלה |כַ -ִכי * ַליְ 

 ●  =        _       =      _ 

 *רֹות *| -|מָ -נּו ַעל ִמשְ -|נַחְ -אֲ 

 
 יישום מורכבויות הטקסט בלחן:

 אכן מוספות מליסמות על מנת לשמור על סדירות המקצב הקיים וזרימתו. 22 – 21בתיבות 
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להלכה, גם השיר הזה כולל את כל המרכיבים שהוזכרו בשירים שנותחו מקודם: הוא כתוב בסולם מינורי, 

שישנם נמצאים בתבניות קצביות חוזרות וקבועות, ומסודרים בשלושה  ממעט בערכים ריתמיים, ואלה

תיבות. הן השיר והן הלחן כתובים בהטעמה  4+4משפטים בני שמונה תיבות, שלהם חלוקה פנימית של 

בלחן בדקדוקית. הן בתמליל והן  (. מילה זו כתובה19אשכנזית טהורה, למעט מילה אחת "תיכתב" )תיבה 

מילים שיכולות להתפרש כאמביוולנטיות במקום הטעמתן: המילים "יהמו" )בבית נציין כי יש שתי 

(. דירוג ההטעמות במשקל הפואטי מראה בבירור שבתמליל הן 7( ו"חלאת" )תיבה 3הראשון, תיבה 

כתובות באשכנזית. גם בלחן מקבלת ההברה הראשונה במילה פסגה בגובה, בנוסף להדגש המטרי 

 (.7-ו 3)בתיבות 

השיר בעל הלך רוח רומנטי בצורה מוקצנת מאוד, שאינה אופיינית לאידלסון. רוב שיריו של  למעשה,

להישמע  חלק גדול משיריואידלסון אינם נושאים את הלך הרוח הזה. העדר המאפיינים הללו גורם ל

"יעילים" מאוד: שירים שנכתבו בהלחנה תבניתית יחסית, כתיבתם נועדה למילוי החסר בתרבות העם 

הודי המתחדש, ועיקר הכוונה מאחורי כתיבתם היתה יצירת קורפוס גדול ככל האפשר, גם אם המחיר הי

הוא שירים דלילים מבחינה אמנותית. שיר זה שונה מבחינת הבעת הרגשות העזה שבו, וכנראה שגם 

 של נתן שחר, שיר זה מקבל את משקל הפרסום בהסתמך על עבודת הדוקטורהציבור בארץ שם לב לכך. 

הגבוה ביותר מבין שירי אידלסון, הן מהשירים שפורסמו לראשונה עד תרע"ב, וגם בהשוואה לשירים 

מאוחרים יותר.
412
 

רבים אחרים גם משירים ישנם לא מעט גורמים שמבדילים את השיר הזה מהשניים שנותחו כאן לפניו, ו

ה סטייה לסולם סול מז'ור. ישנ 9-10שהלחין אידלסון. ראשית, למרות שהסולם הוא מי מינור, בתיבות 

כמובן שסטייה כגון זו לסולם המקביל היא דבר פשוט למדי, שבד"כ לא מצריך התעכבות מיוחדת, אבל 

בשיריו של אידלסון, ובפרט בשיריו המוקדמים, סטייה כזו היא דבר נדיר יחסית. בשיר זה נותנת הסטייה 

טנסיביות של השיר, מה שמשתלב יפה עם וגם עליית מדרגה ברמת האינ מוארתהזו תחושה מוסיקלית 

המילים "בקול רעם הרעם קול". הסטייה הזו גם מוסיפה רובד נוסף לשיר: רובד מודאלי הקיים ברמה 

, נפתרת בסופו של דבר כקדנצה V/III, וממוקמת על 20המבנית, כאשר החצי קדנצה הנמצאת בתיבה 

 .24טבעית למי בתיבה 

( הוא רחב מנעד ביותר, 17-24הפזמון )תיבות  ים הוא רוחב המנעד.גורם נוסף המבדיל שיר זה מאחר

תו מי הנמצא בתחילת תיבה )ה ויש בו תו המתפקד כנקודת שיא של הקונטור, שיא מלודי ורגשי כאחד

. תו זה מנקז אליו כמה שיאים המביאים לבולטות גדולה במיוחד שלו, ולכן גם להעצמה רגשית שלו: (19

קפיצה של  - הגדולה ביותר בשירבוה ביותר בשיר, מגיעים אליו בקפיצה בעלייה הוא, כאמור, התו הג

קפיצה באוקטבה  אמנם היתה 7הקפיצה הזו היא הקפיצה היחידה לפעמה חזקה בשיר )בתיבה  .אוקטבה

, כיוון שמתמזגים כאן יתמשמעות היאלפעמה חזקה גדולה בעליה לפעמה חלשה(. קפיצה  , אךבירידה
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 .  25, היבטים סוציומוסיקליים ומוסיקליים", נספח ה', עמוד 1920-1950ישראלי בשנים -שחר, "השיר הארץ 
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בהתמזגות המבליטה מאוד את  –קפיצה גדולה, בולטות בגובה ופעמה חזקה  –שלושה גורמי בולטות 

 עוצמתו הרגשית של מקום זה ואת רוממות הטקסט )"תיכתב לדורות"(. 

הן  קפיצותה רוב .משירים אחרים של אידלסון אותומפריד הגורם מרכזי הקפיצות המרובות בשיר מהוות 

חלקן קפיצות בירידה. מידת הבולטות של קפיצות תלויה בגודלן, כאשר קפיצות לפעמה חלשה, וקפיצות 

קטנות לא בהכרח מייצרות בולטות, וככל שהקפיצה גדלה כך גדלה גם מידת בולטותה.
413
בנוסף, כאשר  

יש קפיצה בירידה, נוספת אמביוולנטיות למידת הבולטות: מצד אחד בולט התו שאליו קופצים, כי קפיצה 

מייצרת בולטות. מצד שני: התו שקופצים ממנו הוא תו גבוה יותר, ופעמים רבות תו פסגה,  –כאמור  –

ולכן בולט גם הוא. לפיכך, במקרים של קפיצות בירידה יש באופן מובנה חוסר סינכרון בין דגשי השיר 

 השונים. 

וננות על קטנות, אך שיר זה בולט בכמות הקפיצות הגדולות שבו. התב בשיר חלק מהקפיצות אמנם

קפיצות גדולות רצויה, כי אלו קפיצות שבוודאות מייצרות דגש משמעותי בשל גודלן. קיימות שמונה 

קפיצות מעל קווינטה בשיר זה. שלוש מהן קפיצות לפעמה חזקה, כלומר כאלה שבהן הדגש המשקלי 

ות חוסר תיאום יוצרההן קפיצות לפעמה חלשה, קפיצות רבות, חמש במספר,  מתמזג עם הדגש בגובה. אך

יוצרות חוסר תיאום ביחס למקום הטעם ך קפיצות אלה בין הדגש המשקלי לדגש בגובה. ארבע מתו

(, 1במילה, מקום הטעם כפי שנקבע על ידי הצלבה פשוטה בינו ובין משקל הלחן. המילים "הלאה" )תיבה 

ן נוצר חוסר תיאום בפועל (, הן מילים שבה23( ו"אנחנו" )תיבה 15(, "נחנו" )תיבה 5"גדותיך" )תיבה 

בין ההטעמות לבין  בולטשל חוסר תיאום בין הדגשים השונים, בשל הקפיצה לפעמה חלשה. עוד מקום 

אמנם מדובר על קפיצות  במקום זה(. 14-15מילים "מסילת ציון לנו סול" )תיבות הפסגות בגובה, נמצא ב

אשכנזית שנקבעת על  -ן ההטעמה המלעיליתחוסר סינכרון ביקטנות יותר, אך הרצף של שלוש מהן יוצר 

מעניק לשיר רכות וזרימה, שהיתה  חוסר סינכרון זהפי המשקל, לבין תחושה מלרעית שנותנות הקפיצות. 

 פוחתת אם היה מיזוג גדול יותר בין הקפיצות לבין מקום הטעם.

ווח סוער ובעל השיר נפתח בקפיצה של סקסטה קטנה בעליה לפעמה חלשה. מצד אחד זוהי קפיצה למר

משמעות רגשית חזקה, שנחשב החל מתקופת הבארוק ואילך למרווח המסמל אהבה. מצד שני הקפיצה 

ילוב בין שני היא לפעמה חלשה, כלומר מרוככת יותר, ובעלת נוכחות יותר שירתית ופחות חדה. הש

 ,הירדןדמיין את נהר ניתן להקיימת לאורך כל השיר, על קפיצותיו הרבות:  ת זרימההגורמים מעניק תחוש

ים, אלא מתונים יותר  גליסוערים כשאינם גלים )שאת תחושתן נותנות הקפיצות(,  ולומתנודד, זורם וחי, 

)הקפיצות לפעמה חלשה ממתנות את זוויתיות הקפיצה ומפזרות את גורמי הבולטות על פני פעמות 

 שונות(.    
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 David Huron, Matthew Royal, " What Is Melodic Accent? Converging Evidence from Musical 
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ייתכן שמכלול הגורמים שציינתי, וביניהם ליריות ורגשנות הקפיצות, לצד הזרימה והרכות שנותנים הן 

הבהירות ההרמונית וההתאמה היפה בין המילים  וכןהמקצב הקבוע והן חוסר הבהירות במקום הטעם, 

 ללחן, כל אלה גרמו לשיר הזה להיות מושר ואהוב לאורך שנים רבות בארץ.

 

  "ליתום" .5.2.4

 

שיר נוסף משלוש המחלקות הראשונות בספר מתרע"ב הוא השיר "ליתום". זהו השיר היחיד בשלוש 

המחלקות הראשונות שהוא לא מז'ורי או מינורי, אלא מודאלי, ולכן כדאי להתבונן בו כאן, כיוון שהוא 

שיר שיש בו ניצנים שמאפיינים שירים מפרסומים מאוחרים יותר של אידלסון.
414
לה כאן מובא תחי 

הטקסט המקורי של ביאליק לעומת השינויים שערך בו אידלסון. חלק מהשינויים נוצרו על מנת להתאים 

את השיר למשקל הלחן בצורה קלה יותר, אך את חלק מהשינויים לא ניתן להסביר מבחינה תכנית או 

משקלית.
415
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 לחן ידוע יותר לשיר המקורי חובר בארץ ישראל בתקופת העלייה השנייה בידי משה דפנא. 
415
, וכן את 114בתמלילים על ידי המלחין נפוץ בתקופה זו. ראה את השיר "אליהו הנביא" בעמוד שינויי מילים  

  .265השיר "זמר לסוכות" בעמוד 

 

 

 

 

 

 גרסת אידלסון:

 

 

 ּוְשחֹורּוְבֵליל חֶֹרף, ֵליל ָעב, ֵעת ַמֲחַשִכים 

 יְשּופּוָך ַבחּוץ, הֹוֵלְך סֹוֵבב ַהקֹר,

 –ּוִבְבָשְרָך יְִשַלח ַמַאְכלֹוָתיו ַהְכפֹור 

  ַאל נָא ַתֲעמֹד ַבחּוץ יָתֹום ָעלּוב נֱֶעזַב

 ֵבית ִאִמי ַהַדל, ְבִלי ַמְכלּוִלים ּוְפֵאר,

 ַאָבל ָמֵלא הּוא אֹור ּוָפתּוַח ַלֵגר,

ְלָחן ַהנֵר -ָהֵאש, ַעלָהָאח בֵֹער -ַעל  –ַהּׁש 

 בֹא ָאִחי ִהָכנֵס ּובֳֹאָך ְלָשלֹום!

 ּוְבֵעת יֵהֹום ָהרּוַח ִויֵיִליל ִכזְֵאב,

 ִאִּתי ִּתְשַכב ַבִמָטה, ֹלא ָּתִלין ָבְרחֹוב,

 –ְכסּות ַאַחת נְִתַכֵסה, ֵרִעי, ָאִחי ַהטֹוב 

 ים נִיָשנָהְוַעל ַכר ֶאָחד ְכָאִחים, ִכְּתאֹומִ 

 

 

 

 

 

 

המקור של ביאליק )מתוך השיר "ביום 

 קיץ יום חום"(:

 

 ּוְבֵליל חֶֹרף, ֵליל קֹר, ֵעת ַמֲחַשִכים ּוְשחֹור

 יְשּופּוָך ַבחּוץ, הֹוֵלְך סֹוֵבב ַהקֹר,

 –ֹוָתיו ַהְכפֹור יצקִ עֲ יְִתַקע -ּוִבְבָשְרָך ִכי

 ֲאדֹנָי!בֹא ֵאַלי, בֹא ֵאַלי, ְברּוְך 

 ֵביִתי ָקָטן ָוַדל, ְבִלי ַמְכלּוִלים ּוְפֵאר,

 ַאְך הּוא ָחם, ָמֵלא אֹור ּוָפתּוַח ַלֵגר,

ְלָחן ַהנֵר -ָהָאח בֵֹער ֵאש, ַעל-ַעל  –ַהּׁש 

 ֶאְצִלי ֵשב ְוִהְתַחֵמם, ָאח אֵֹבד!

 ּוְבִהָּׁשַמע ִמיֵלל סּוַפת ֵליל קֹול ָכאֹוב,

 ָרש גֵֹוע ָבְרחֹוב, זָכֹר נִזְכֹר ֱענּות

 –ֵלב, ֵרִעי, ָאִחי ַהטֹוב -ּוְלַחְצִּתיָך ֶאל

 ּוְרִסיס נֱֶאָמן אֹוִריָדה ָעֶליָך.
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, מתוך השיר "ביום קיץ יום חום", מסומנים אשכנזית, טטרמטר אנפסטי ,משקל פואטיהמקור של ביאליק. 

 :לשנותבירוק המקומות שאותם אידלסון בחר 

 

 

 

              _         _                     _     _          
ֹ -ּובְ  שינוי מילה, ללא שינוי משמעות או משקל )חוץ מהשמטת ההברה  ְשחֹור-ִכים ּו-ֲחשַ -, ֵעת מַ קֹרֶרף, ֵליל -ֵליל ח

 ו' החיבור( -הראשונה 

            _    _                  _     _          
 ללא שינוי   ֵבב ַהקֹר,-ֵלְך סֹו-חּוץ, הֹו-ָך בַ -פּו-שּו-יְ 

            _       _              _        _          
 , ללא שינוי משמעות או משקליםשינוי מיל –פֹור -ַהכְ  ָתיו-לֹו-ַאכְ -ַקע מַ -יִתְ -ִכיְרָך -שָ -ִבבְ -ּו

             _      _                 _      _          
ֹ -ַלי, ְברּוְך אֲ -ַלי, בֹא אֵ -בֹא אֵ   "גרסת ביאליק: טרימטר. אידלסון משנה כליל את המשפט כדי להופכו לטטרמטר. * * נָי!-ד

            _    _                    _      _          
 , ללא שינוי משמעות או משקליםשינוי מיל ְפֵאר,-ִלים ּו-לּו-ַדל, ְבִלי ַמכְ -ָטן וָ -ִתי קָ -ֵבי

               _        _              _    _          
 , ללא שינוי משמעות או משקליםשינוי מיל   ֵגר,-ַח לַ -תּו-פָ -אֹור ּו ַאְך הּוא ָחם, ָמֵלא

             _      _                  _     _          
ֹ ָאח -הָ -ַעל  הוספת ה' הידיעה במילה "האש" אצל אידלסון מוציאה ממשקל השיר   – –נֵר -ְלָחן הַ -ּׁש  -הַ -ֵער ֵאש, ַעל-ב

            _       _                _       _          
ֹ -חַ -ִהתְ -ִלי ֵשב וְ -ֶאצְ   כדי להופכו לטטרמטר.גרסת ביאליק: טרימטר. אידלסון משנה כליל את המשפט   * * ֵבד!-ֵמם, ָאח א

 

        _           _                _         _          
 , ללא שינוי משמעות או משקליםשינוי מיל ,אֹוב-ַפת ֵליל קֹול כָ -סּויֵלל -ַמע מִ -ּׁשָ -הִ -ּובְ 

        _     _             _     _          
ֹ -כֹר עֱ -כֹר נִזְ -זָ    שינוי מילים ללא שינוי משקל, עם משמעות דומה.  ְרחֹוב,-בָ  ֵוע-נּות ָרש ג

             _       _                _    _          
 , ללא שינוי משמעות או משקליםשינוי מיל –טֹוב -ִחי הַ -ִעי, אָ -, רֵ ֵלב-ָך ֶאל-ִּתי-ַחצְ -ּולְ 

              _       _               _    _          
 גרסת ביאליק: טרימטר. אידלסון משנה כליל את המשפט כדי להופכו לטטרמטר. * * ָך.-ֶלי-ָדה עָ -ִרי-ֱאָמן אֹו-ְרִסיס נֶ -ּו

 

 
אמנם רבות  )כדאי לשים לב שמשקל אנפסטי הוא נדיר ביותר בשירה אשכנזית, וזאת בשל התחלתו בשתי הברות לא מוטעמות.

יש גם מילים רבות רב הברתיות,  –מהמילים בשיר זה הן חד הברתיות, דבר המקל על יצירת המשקל האנפסטי, אולם על אף זאת 

מאוחר יותר בשירה  ובהן מילים רבות המוטעמות אשכנזית. הבולטת ביותר: השורה השלישית, שבה שלוש מילים אשכנזיות.

 האנפסט נפוץ מאוד(. ,קיבדורם של אלתרמן ושלונסהעברית, 

 



 פרק רביעי: אברהם צבי אידלסון

108 
 

 

 

 

 אשכנזית, טטרמטר אנפסטי: ,משקל פואטיגרסת אידלסון. 

 

 

                         _         _                     _     _          
ֹ -בְ  .1  ְשחֹור-ִכים ּו-ֲחשַ -ֶרף, ֵליל ָעב, ֵעת מַ -ֵליל ח

                       _    _                    _     _          
 קֹר,-ֵבב הַ -ֵלְך סֹו-חּוץ, הֹו-ָך בַ -פּו-שּו-יְ  .2

                        _       _              _        _          
 הטעמה דקדוקית –"ישלח"      –ְכפֹור -ָתיו הַ -צֹו-יקִ -ַלח עֲ -ְרָך יִשְ -שָ -ִבבְ -ּו .3

                         _       _                 _       _          
 הטעמה דקדוקית –"נעזב"          ֱעזַב-לּוב נֶ -תֹום עָ -חּוץ יָ -ֲעמֹד בַ -ַאל נָא תַ  .4

 

                      _    _                    _      _          
 ְפֵאר,-ִלים ּו-לּו-ַדל, ְבִלי ַמכְ -ִמי הַ -ֵבית אִ  .5

                        _        _              _    _          
 ֵגר,-ַח לַ -תּו-פָ -ֵלא הּוא אֹור ּו-ָבל מָ -אַ  .6

                        _          _                   _     _          
ֹ -הָ -ַעל .7 לְ -הַ -ֵאש, ַעל-ֵער הָ -ָאח ב  ב"האש" מוציאה ממשקל השירהוספת ה' הידיעה    –נֵר -ָחן הַ -ּׁש 

                     _    _           _       _          
ֹ -נֵס ּו-כָ -ִחי הִ -בֹא אָ  .8  לֹום!-שָ -ֳאָך לְ -ב

 

                         _     _              _      _          
 זְֵאב,-ִליל כִ -יֵי-ַח וִ -רּו-הֹום הָ -ֵעת יֵ -ּובְ  .9

                        _       _              _         _          
 ְרחֹוב,-ִלין בָ -ָטה, ֹלא ּתָ -מִ -ַכב בַ -ִּתי ִּתשְ -אִ  .10

                        _      _                     _    _          
 באמצע שורה זו: הברה עודפת    –טֹוב -ִחי הַ -ִעי, אָ -ֵסה, רֵ -כַ -ַחת נִתְ -ְכסּות אַ  .11

                          _     _                   _       _          
 נָה-שָ -ִמים נִי-ְּתאֹו-ִחים, כִ -אָ -ָחד כְ -ְוַעל ַכר אֶ  .12

 
 

 

 נקודות להתמודדות בעת ההלחנה: 

שנוצר משקל  אידלסון משנה את השורה האחרונה בכל בית )ביחס למקור של ביאליק(, כך

 יידרש גיוון במקצבים לצורך הכנסת נשימות. טטרמטרי ללא הפסקות כלל.

 יידרשו לדחיסת הברות. 11-ו 7ההברות העודפות שייצר אידלסון בשורות 
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 פואטי:המשקל גרסת אידלסון, דרך הלחנת ה

          _            _     ♦    ♦            _     _          
ֹ  |ְבֵליל  * ְשחֹור|-ִכים ּו-ֲחשַ |-ֵעת מַ *  ָעב|ֶרף, ֵליל -ח

♦  ♦        _      _             _●  ●            _          
אידלסון לא נאמן למשקל שהוא עצמו שיכתב, נותן הטעמה דקדוקית במילה *  קֹר|-ֵבב הַ -ֵלְך סֹו|-הֹו * חּוץ|-ָך בַ -פּו|-שּו-יְ 

 לדחוס הברות לאחר מכן"הולך", ולכן נאלץ 

♦  ♦        _           _     ♦  ♦        _        _          
 . שורה זהה לתמליל.הטעמה דקדוקית –"ישלח"      *ְכפֹור |-ָתיו הַ -צֹו|-יקִ -עֲ * ַלח |-ְרָך יִשְ -שָ |-ִבבְ -ּו

          _     _●  ●            _●   ●            _          
אידלסון לא נאמן למשקל שהוא עצמו שיכתב, נותן הטעמה    **|** ֱעזַב|-לּוב נֶ -תֹום עָ |-חּוץ יָ -מֹד בַ |-עֲ -נָא תַ |ַאל 

 דקדוקית במילים "תעמוד" ו"יתום" ולכן נאלץ לדחוס הברות 

 

         _        _        ♦    ♦          _       _          
 * ְפֵאר|-ִלים ּו-לּו|-ְבִלי ַמכְ  * ַדל|-ִמי הַ -אִ  |ֵבית

         _        _          ●   ●         _      _          
 על "אבל", ולכן טעם לא אולטימטיבי על "הוא" במקום על "אור" דקדוקי טעם*  ֵגר|-ַח לַ -תּו|-פָ -הּוא אֹור ּו|ֵלא -ָבל מָ |-אַ 

 ♦   ♦       _        _         ●    ●        _       _          
ֹ |-הָ -ַעל לְ |-הַ -ֵאש, ַעל-הָ |ֵער -ָאח ב  אך אידלסון  הוספת ה' הידיעה במילה "האש" מוציאה ממשקל השיר   *נֵר |-ָחן הַ -ּׁש 

 מבצע את דחיסת המילים תיבה מאוחר מהצפוי, וכך ה' הידיעה מקבלת הטעמה של תחילת תיבה
         _      _         _●  ●     ●   ●   _          
ֹ |-נֵס ּו-כָ |-ִחי הִ -אָ |בֹא     דחיסת הברות על מנת לסיים בהטעמה דקדוקית במילה "לשלום"** |** לֹום|-שָ -ָך לְ -אֳ -ב

 

          _       _● ●          ●  ●            _    _          
הטעמת ה' הידיעה במילה "הרוח", שגם מקבלת הטעמה מלרעית לא *    זְֵאב|-ִליל כִ |-יֵי-וִ * ַח -רּו-הָ |הֹום -ֵעת יֵ |-ּובְ 

 תקנית

        _         _●   ●                _         _          
 הטעמה על התחילית של המילה "במיטה"*  ְרחֹוב|-ִלין בָ -ּתָ  |ָטה, ֹלא-מִ -בַ |ַכב -ִּתי ִּתשְ |-אִ 

♦       ♦       _        _      ♦  ♦         _      _          
ע"י הסטת המילים הראשונות  הברה עודפתה אידלסון פותר את –טֹוב |-ִחי הַ -אָ |ִעי, -רֵ  * ֵסה|-כַ -ַחת נִתְ |-ְכסּות אַ 

 לדקדוקית
          _        _● ●                   _          _          
 הטעמה לא הגיונית על התחילית של המילה "כאחים"**  נָה|**-שָ |-ִמים נִי-ְּתאֹו|-כִ  ִחים,-אָ -כְ |ָחד -ַכר אֶ |ְוַעל 

 
 

 

 יישום מורכבויות הטקסט בלחן:

על אף השכתוב שהכניס אידלסון במילותיו של ביאליק,  בהלחינו אותן הוא לא נאמן למשקלים שהוא עצמו 

יצר. רוב השינויים כרוכים בהסטה של מקצת המילים לדקדוקית, ולצורך זה דוחס אידלסון הברות, ומעשה 

 אה גם בהמשך הפרק. יוצר מורכבויות חדשות, בטקסט שהיה לא מאוד מורכב מלכתחילה. את המגמה הזו נר
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אידלסון אינו מתכחש . במילות השיר המולחן יש שינויים גדולים ביחס למילותיו המקוריות של ביאליק

לשינויים שביצע: מתחת לכותרת השיר הוא בחר לרשום "מיסודו של ביאליק". יש שני סוגי שינויים 

בשיר זה: הסוג הראשון הוא שינויים מכוונים, המצויים בשורה האחרונה בכל אחד מהבתים, ונועדו 

ת. הסוג השני של להשוות את משקל השורה הרביעית בכל בית עם משקל שלוש השורות הקודמו

בעל יכולת ניתן להסבר  אינוהשינויים אינו משנה את המשקל או המשמעות המילולית של המקור, ולכן 

 .  הוכחה

אחוז מהמילים  65%יחסית לשירי שלוש המחלקות הראשונות, הלחנתו של שיר זה היא פחות אשכנזית )

מילים בשלוש המחלקות הראשונות מה 76%בעלות הפוטנציאל מולחנות באשכנזית, לעומת ממוצע של 

של הספר(. ההבדל אינו גדול מאוד, אך מסמן את תהליך ה"דקדוקיזציה" שנמצא בשלב התחלתי עדיין 

בחירה אצל אידלסון. ואכן, מילים רבות בוחר אידלסון להלחין כאן בהטעמה דקדוקית, ופעמים רבות זו 

. תואמת את הטקסט בצורה יותר טובהתה , כיוון שהלחנה בהטעמה אשכנזית הישאינה מובנת מאליה

הן המילה האחרונה בכל אחד משני הבתים הראשונים: "נעזב" ו"לשלום". בשני  מובהקותהדוגמאות 

יכול  אידלסוןהמקרים ישנה מליסמה שיוצרת התאמה לא מיטבית של ההברה האחרונה ביחס לטקסט. 
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לחין את המילה המלעילית המקבילה להסיט את הטקסט קדימה, באותה צורה שבה הוא ה בקלותהיה 

 בבית השלישי, "ניָשנה" )נא לשים לב לשינוי במיקום ההברות ביחס לפיזור ההברות בטקסט המקורי(:

 הצעה לפיזור אחר של המילים בשני סיומי הבתים הראשונים:

 

תלת הברתית אמנם המילים "נעזב" ו"לשלום" הן מילים דו הברתיות במהותן, ואילו המילה "נישנה" היא 

'אמתית', וכנראה לכן אידלסון בחר להלחין אותן בצורה שונה, אך למרות זאת, היחס השונה למילים אלו 

מניב התאמה לא מיטבית בין הטקסט למוסיקה. זוהי דוגמא למאפיין כתיבתי  שאפשר לראות פעמים רבות 

דלסון מסיט מילים שהיו אמורות בלחניו הדקדוקיים של אידלסון, וכאן רואים את הניצנים שלו: בעת שאי

להיות אשכנזיות אל עבר הלחנה בהטעמה דקדוקית, מתרחש חוסר תיאום קיצוני בין זרימתו של הטקסט 

 לבין )חוסר( זרימתו של הלחן.

בד בבד עם ניצני ההלחנה הדקדוקית והתנגשותה עם זרימת המלודיה, ישנה בשיר זה הלחנה מודאלית. 

מתחרים ביניהם לאורך כל השיר,  -רה ולה  -אינה אפשרית: שני מרכזים  קביעת מודוס אחד לשיר זה

ללא אפשרות להכריע ביניהם ובצורה לא בהירה ומטושטשת. שני התווים הראשונים ביצירה יוצרים 

הראשונה )שבעת התווים הראשונים( אנו  היחידה המוסיקליתרה, אך בסיום  שהפינאליס הוארושם 

רה,  ת פינאליס עלדורי. בשבעת התווים שלאחר מכן נוצרת דווקא תחוש-היפונותרים עם תחושה של לה 

(. גם בהמשך השיר תחושת המרכז נודדת 3-4על אף שהוא אינו מופיע ולו פעם אחת בפראזה זו )תיבות 

: אידלסון בחר כמקובל, גם לא ניתן להכריע מהי הטוניקה על פי סיום השירמלה לרה עוד כמה פעמים. 

. בקונטקסט שאינו מתפקד כמרכז חדשיציב ו אינוצליל הלא יציב מי, צליל שברור לחלוטין שלסיים על ה

הרגעי של ארבע התיבות האחרונות מתפרש הצליל האחרון מי כמדרגה שנייה ביחס לטוניקה רה, אך, 

, שמתקבלת תחושה וכל כך הרבה פעמים את מקומ ה"פינאליס" כאמור, במהלך השיר הקצר הזה שינה

 .המרכז המודאלישל ערפול חזקה 

ברבים מהשירים שבהם קיימת הלחנה של מילים דקדוקיות בהתאמה שאינה מיטבית בין מיקום הטעם 

קיימים לבין הפרמטרים המוסיקליים השונים, יש גם הלחנה מודאלית ולא טונאלית. שני המאפיינים האלה 

 מלבד זה א שייכים לאף שיר אחרל בצורה נרחבת יותר במחלקה הרביעית של ספר השירים מתרע"ב, אך

"ההלחנה המודאלית בזמר העברי", כפי שאנו נוהגים להתייחס בשלוש המחלקות הראשונות של הספר. 

אליה, היא של מודאליות מזרחית או ים תיכונית. הלחנה מודאלית כזו אפיינה את הזמר העברי באמצע 
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של אידלסון. והושפעה ישירות ממשנתו המוסיקולוגיתהמאה העשרים, 
416
אך בהלחנתו של אידלסון  

בשיריו לרוב יש למודאליות  .מדובר במודאליות בסגנון אוריינטאליעצמו, בפרט בהלחנתו המוקדמת,  לא 

צביון מזרח אירופאי גלותי. למרות זאת, ניתן לראות שאידלסון מתרחק במקביל לשני כיוונים המוקדמים 

בהם, רק בשנים הסמוכות להלחנת השירים האלה: העברית  שאת שניהם הוא רכש, או התחיל להתעניין

הדקדוקית מצד אחד, והעולם הצלילי המודאלי מצד שני. כשאידלסון מנסה להלחין "שירי עם", וזה קורה 

במחלקה הרביעית של הספר, הוא מנסה במקביל להתמודד עם הלחנה בשני המישורים האלה, ובשני 

 המישורים כאחד ההתמודדות חדשה לו.

נפנה עתה לעיין בשירים מהמחלקה הרביעית, ולאחר מכן ננסה להבין האם שינוי הסגנון נובע משינוי 

 אחר כלשהו שמאפיין את שירי המחלקה הזו, או שמא הוא מקרי בלבד.

 

 המאפיינים המוסיקליים והקשר בין הטקסט ללחן במחלקה הרביעית של ספר השירים תרע"ב .1.1

השירים במחלקה הרביעית ב"ספר השירים תרע"ב" שונים בסגנונם מהשירים במחלקות הראשונות, הן 

לחן. ניסיון להסביר את השינוי כפונקציה של זמן כתיבת השיר -מבחינה מוסיקלית והן מבחינת יחסי טקסט

עמוד על . אפשר לתלות את ההסבר, שמיד נלא מצוינים תאריכי כתיבת השיריםלא צלח, כי בספר זה 

טיבו, בייעוד של שירי המחלקה הזו כ"שירי עם", כלומר: שירים שאידלסון קיווה שיצליחו להיכנס 

לקורפוס הקאנוני של השירים המושרים בארץ, ולכן ניסה ליצור בהם סגנון אחר, סגנון שאולי נתפס 

רביעית הוא שהם בעיניו כ"עממי" יותר. בכלליות ניתן להגיד שהמאפיין הסגנוני של שירי המחלקה ה

 םשיריהמשלבים יותר אלמנטים מוסיקליים מודאליים מאשר  כמה מהםמולחנים יותר בדקדוקיות, וכן ש

 שלוש המחלקות הראשונות. ב

בין הטקסטים משובצים שני שירים למילים מספר תהילים, ולכן הממוצע של המילים שנכתבו בטקסטים 

, 75%הראשונות: במחלקה הרביעית ממוצע זה הוא  באשכנזית יורד ביחס למה שהיה בשלוש המחלקות

(. בשאר הטקסטים לא ניכר שינוי 190)ניתן לעיין בטבלה בעמוד  %88ובשאר המחלקות הממוצע הוא 

באופי הטקסטים ביחס למחלקות הקודמות: גם כאן הטקסטים הם של נח פינס, ביאליק, יעקב כהן, שאול 

בו בתקופה טשרניחובסקי ואבא קונסטנטין שפירא, כלומר: הטקסטים הם טקסטים של משוררים שכת

 האמורה בעברית בהטעמה אשכנזית.

השינוי הגדול הוא בדרך הלחנת הטקסטים האלו. אידלסון משבץ משמעותית יותר מילים דקדוקיות 

בהלחנה ממה שהיה עד כה. בלחנים בשלוש המחלקות הראשונות רבע מכלל המילים הן מילים המולחנות 

במחלקה הרביעית, כמעט חצי מהמילים מולחנות  מולחנות בהטעמה אשכנזית(. בלחנים 75%בדקדוקית )

אמנם במחלקה הרביעית יש שני שירים למילים מולחנות בהטעמה אשכנזית(.  56%בדקדוקית )

                                                           
416
 .113-144עתיקה", עמודים -בורשטיין, "שירה חדשה 
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. בלחנים גמה הדקדוקית הגוברת אינה מושפעת משני לחנים אלהמהבאופן מעורר עניין, מתהילים, אך, 

שאר הלחנים במחלקה הרביעית. זאת ועוד:  אלו משתמש אידלסון בהטעמה מעורבת ביותר, כמו בכל

, כיוון ממה שמופיע בנתון הסטטיסטי לאמיתו של דבר, הלחנים במחלקה זו אפילו מלרעיים עוד יותר

שכמעט בכל השירים במחלקה משבץ אידלסון מילים שאמנם הן מלעיליות בהגייתן התקנית, אך הוא בחר 

לא עם חוקי השפה ולא עם התנועה והמקצב הטבעיים להלחינן במלרע, לעיתים בצורה שאינה מתיישבת 

של המנגינה.
417
 –בחלק מהדוגמאות שאביא ניתן יהיה לראות שצורת הלחנה שכזו ביחסי הטקסט  

מוסיקה יכולה להעיד על חוסר שליטה בשפה, או יותר נכון: חוסר מיומנות בהגייה הדקדוקית, שהיתה 

 זרה לו, ולא שגורה על פיו.

  הסבר אפשרי להלחנה זוהטעמות לא שגרתיות של מילים, ו המשלבתדוגמאות להלחנה  .1.1.1

)ניתוח פואטי של כל הדוגמא הראשונה היא מתוך השיר "קבר רחל", למילים של אבא קונסטנטין שפירא 

. בלחנו של אידלסון יש נאמנות למבנה הטקסט 162, בעמוד השיר ניתן למצוא בפרק על חנינא קרצ'בסקי

  (שאין אצל קרצ'בסקי

 (.3+3 -, המחלקים את התיבה ל6/4)המשקל המוסיקלי הוא 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

במקרה זה ברור לחלוטין שאידלסון ניסה להקביל הטעמתית את שני חלקי המשפט, ועל כן המילה 

"מזרחה" קבלה הטעמה מלרעית, על מנת להקבילה למילים "הבהירים", ואילו המילה "צופיה" נשארה 

 בהטעמה אשכנזית, על מנת להקבילה למילה המלעילית "צועדת". כדאי לציין שבמקרה זה אידלסון היה

                                                           
417
חושבה ביחס למילים שבאופן תקני יכולות להיות שונות בין כתיבה אשכנזית  מידת האשכנזיות של השירים 

 לדקדוקית, כלומר: ביחס למילים שבעברית דקדוקית הן אמורות להיות מלרעיות.

הטעמה אשכנזית,  , משקל פואטי

 טטרמטר אמפיברכי:
              _ _         _           _ 

 דת    -ע-מם צו-חה * דו-ר-דן מז-אל יר

    _           _            _           _                      

 יה    -פ-מם צו-רים * דו-בהי-ליו ה-אל ג

הטעמה  פואטיהמשקל דרך הלחנת ה

 דקדוקית, אנפסט:
 ●    ●           _   _           _           _ 

 דת    -ע|-צו * מם|-חה * דו|-ר-דן מז|-אל יר

 ●   ●   _             _             _          _                      

 יה    -פ|-צו * מם|-רים * דו|-בהי-ליו ה|-אל ג



 פרק רביעי: אברהם צבי אידלסון

112 
 

 הטעמה אשכנזית, טטרמטר אמפיברכי: ,משקל פואטי
             _   _                    _          _ 

 ֶשק-נֶ  ְקַראת-לִ  ֵצאת יֹום נּו-נַחְ -אֲ  ִחים-אַ  ֵהן

             _   _             _        _ 

 * יָם-הַ  יֵי-אִ  ְוַעד נֹון-ְּלבָ -הַ  דֹות-ַאשְ -מֵ 

יכול בנקל להסיט במילה "מזרחה" את ההברות ברבע אחד קדימה, ללא שינוי כלשהו בלחן, בצורה שבה 

למליסמה שמקבלת המילה  במקום הנכון בתיבה, על הרבע הרביעי )נא לשים לב תתמקםההטעמה 

 לשינוי במיקום המילה "מזרחה"(: "ירדן", ובעקבותיה

 

 

 

 

הבחירה של אידלסון לא להלחין בצורה המתבקשת, כפי שהודגם לעיל, צריכה לעורר תשומת לב, כי 

. אם המילה "מזרחה" היתה ממוקמת צגלא לחלק שכבר הוומדובר בהקבלה לחלק שעתיד לבוא במשפט, 

 אחרי המילה "הבהירים", ייתכן שמלרעיותה היתה נשמעת כנובעת מצורך מוסיקלי, אולם כיוון שהיא

שיקול   .העתידי הלא הקשרו ,ממוקמת לפניה, הדבר הבולט ביותר בהגייתה הוא הטעמתה הלא שגרתית

משימוש לא תכוף דיו של אידלסון בהגייה  יכול לנבועהדעת שיכול היה להוביל לבחירה הלחנתית כזו 

דקדוקית. בשל הניסיון החסר בצורת ההגייה הדקדוקית, העדיף אידלסון צרימה לאוזן בהגייה בהטעמה 

מלרעית, לטובת הקבלה עתידית לחלקו השני של המשפט. ייתכן שחוסר ההרגל בהטעמת המלרע הביא 

בבחינת שיריהם הדקדוקיים . ם לחלק מבני תקופתולכך שחריגות מהדקדוק לא צרמו לאידלסון, ואולי ג

ממקום הטעם. אצל  למצוא חריגות דקדוקיותגם כן של בני תקופתו חנינא קרצ'בסקי ויואל אנגל ניתן 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      . אידלסון יש חריגות רבות יותר מסוג זה מאשר אצל קרצ'בסקי ואנגל

הנה מילותיו של גם בשיר "שאו נס ציונה" ניתן למצוא חריגות ממקום ההטעמה המקובל של המילים. 

אמפיברכי, היוצר תחושת משקל משולש, המנוגדת לאופיו  טשרניחובסקי. גם כאן מדובר בטטרמטר

 הצבאי של התוכן: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 הטעמה דקדוקית: ,משקל פואטידרך הלחנת ה

●   ●          _  ♦   _                     _ ♦     _          _ 

 ֶשק|-נָ  ְקַראת-לִ  * ֵצאת |יֹום נּו-נַחְ -אֲ  * ִחים|-אַ  ֵהן

 ●   ●           _♦  _                 _♦  _      _ 

 * יָם|-הַ  יֵי-אִ *  ַעד|-וְ  נֹון-ְּלבָ -הַ  *דֹות|-ַאשְ -מֵ 
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. האמפיברך הסדיר שהיה בתמלילההסדרה של אידלסון בלחן פורעת לחלוטין את הסדר הריתמי שהיה 

במילות השיר מומר במשקל מורכב, המתחיל באנפסט, ממשיך באמפיברך ומסיים בשלושה ימבים. רוב 

בהלחנה הן מלרעיות, למעט המילה "הלבנון" שמולחנת באשכנזית. ההלחנה המלרעית יוצרת המילים 

 חוסר סדירות ריתמית, אם כי שני חלקי המשפט תואמים האחד לשני, מבחינת מיקום ההטעמות:

 

 

 

 

 

 

 

"נשק". הדבר הראשון הראוי המלעילית  ההתאמה בין שני חלקי המשפט יוצרת עניין מיוחד במילה 

גם , שמת לב, הוא שאידלסון ניקד את המילה הזו באופן שונה מטשרניחובסקי, והפכּה לצורת הפסקלתשו

למרות שליטתו של אידלסון בענייני ניקוד, בעת שנדרש ליישם צורת ניקוד זו  אך היא צורה מלעילית.

חרונה באופן שמיעתי, כלומר בהלחנה, בחר אידלסון להלחינה בצורה מלרעית לא תקנית, כשההברה הא

ממוקמת על תחילת התיבה, ולכן מוטעמת. גם כאן, כמו בדוגמא הקודמת, הרצון להתאים בין ההטעמות 

נמצאת  )"נשק"( במילים המקבילות בין חלקי המשפט השונים לא צולח, כי המילה המוטעמת באופן חורג

כיוון שעל ההברה  . כדאי לציין שבכל זאת יש כאן ערפול מסוים,)"הים"( לפני המילה המוטעמת נכונה

הראשונה במילה "נשק" קיימת פסגה בגובה, ועל כן גם לה יש גורם בולטות כלשהו. עוד דבר הראוי 

לאזכור הוא שבד בבד עם ההטעמה הלא שגרתית, נוצרת כאן חוסר סימטריה מבנית של המשפט 

ה המוציאה המוסיקלי: התו המסיים את המשפט )הצליל רה במילה "נשק"( מאריך את הפראזה בצור

 אותה מכלל איזון סימטרי.

בשנות השישים השווה מנשה רבינא בין שני לחנים למילים אלו, של אידלסון ושל בלומנטל )לחנו של 

בלומנטל מופיע בספר "צלילי חנינא"(: 
418
 

לשבחו ]של אידלסון[ ייאמר , שהוא עשה מאמצים רבים להתאים את המילים להברה 

י בתפקידו כ"מורה לזימרה ונגינה בבתי הספר של חברת הספרדית ולהטעמה המלרעית, כ

'העזרה' בירושלם" שאף לשמור על אחידות ההיגוי של המילים בזימרה ובדיבור. אבל 

בנוגע למלודיה עצמה ייאמר, שהיא אינה מצטיינת ברוח יהודית, אין בינה ובין זו של 

א המערב אירופי. ובאשר בלומנטאל במובן האירופיות ולא כלום. שתיהן מזכירות את המוצ

להתאמה בין המלודיה ובין המילים נצדק אם נאמר, שזו של בלומנטאל עולה על זו 

שנכתבה בידי אידלסון. המילים של צ'רניחובסקי מלאות עוז של מי שאינו ירא ורך 

                                                           
418
 449, עמ' (תשכ"ג), סדרה ד, כרך י"ז מאזניים ,"צ'רניחובסקי במוסיקה" נשה רבינא,מ 
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 ִשיַבת ִציֹון ָהיִינּו, ְכחְֹלִמים.-ְבשּוב יְהָוה, ֶאת

 ָאז יִָמֵלא ְשחֹוק, ִפינּו ּוְלשֹונֵנּו ִרנָה:

 ַהזַָרע:-נֵֹשא ֶמֶשְךָהלֹוְך יֵֵלְך, ּוָבכֹה 

מָֹתיו.-בֹא  יָבֹא ְבִרנָה נֵֹשא, ֲאל 

 

הלבב
419

. צלילים של מארש הולמות את המילים האלה, ואילו אידלסון התאים להן צלילים 

אפילו שילב לתוכו את הסקונדה המוגדלת הבכיינית, אשר נחשבה זמן רב  של ואלס, והוא

 .לאופיינית יהודית, אבל אינה הולמת רוחם של מתנדבים בעם

חלק מחוסר ההתאמה בין המילים ללחן אצל אידלסון, שעליו מדבר רבינא, נובע מהערפול הריתמי 

עקבי, הן מחוסר התאמה בין דגשי המוסיקה שהודגם כאן, שנובע הן מהריתמוס עצמו, המשתנה והבלתי 

 השונים בינם לבין עצמם, והן מחוסר התאמה בין הדגשים המשקליים לבין הטעמות המילים.

לחנו של אידלסון לתהילים קכ"ו. אדון עוד לחן שבו המילים מקבלות הטעמות לא שגרתיות הוא 

 מילים הבאות:הכוללים את הבמשפטים המוסיקליים 

 

 

 

 

הטקסט האחרונות במנגינה זהה, אידלסון הלחין את שתי שורות הטקסט הראשונות ואת שתי שורות 

 :8, וסיום על הטוניקה בתיבה 4המורכבת מפריודה ולה אתנח דומיננטי בתיבה 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
419
 –ואלסי  –אם כי, טשניחובסקי בעצמו, כמו שראינו לעיל, הוא זה ששוקל את השיר במשקל משולש  

 אמפיברכי. התוכן מלא עוז, אך המשקל הפואטי רך.

מילה מלעילית 

המולחנת 

 כמלרעית

שלוש 

מילים 

מלרעיות 

המולחנות 

בצורה 

שבה קשה 

לקבוע את 

מקום 

הטעם 

 שלהן
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. טקסט דקדוקיות מעטותשל מילים  שיבוץמנגינתו של אידלסון מולחנת בעיקר בהטעמה אשכנזית, עם 

זה, מהידועים ביותר שיש במקרא, משובץ במטבעות לשון רבים, שקרוב לוודאי שאידלסון הכירם 

לא כל נה". רילא שחוק פינו ולשוננו מיון", "אז ייציבת שבהגייתם האשכנזית, וכך גם שיבצם בלחן: "

בני תקופתו של אידלסון השתמשו בהכרח במטבעות הלשון האלו בהגייתם האשכנזית. ביאליק, למשל, 

כשרצה להימנע ממשקל אשכנזי כתב במשקל מקראי.
420
על אף בהירות מקום ההטעמה בחלק מהביטויים  

ביא אותם מקומות שכדאי להה כמוטעמים אשכנזית, בחלק מהמילים בלחן זה אין בהירות הטעמתית, ואלו

לדיון. אתייחס כאן למשפט המופיע בתחילת היצירה. היצירה נפתחת בפריודה כפולה החוזרת פעמיים, 

: השתיים שמסיימות את )מוקפות בתווים בעיגול( במילים שונות. המילים שאליהן אתייחס כאן הן ארבע

חולמים" ו"הזרע"(. הפריודה )"רינה" ו"אלומותיו"(, והשתיים שממוקמות על האתנח הדומיננטי )"כ

הן מילים המוטעמות מלרעית   -"כחולמים", "רינה", "אלומותיו"  -שלוש מתוך ארבע המילים האלה 

מבחינה דקדוקית. את כל שלוש המילים הללו בוחר אידלסון להלחין בצורה המטשטשת את מקום הטעם 

ומרוחקות זו מזו על  - עהבתחילת התיבה ובאמצ - בתיבה פעמה חזקהבמילה: שתי ההברות ממוקמות על 

ידי רצף מליסמתי המפריד ביניהן בצורה כזו שמבחינה משקלית אי אפשר לקבוע מי החזקה משמעותית 

מבין שתיהן. ההברה הלפני אחרונה בשלוש המילים האלה מודגשת על ידי מליסמה ארוכה. ההברה 

מילים "רינה" ואלומותיו"(, או , או של קפיצה קטנה )במוסיקלי האחרונה בכל אחת מהמילים מקבלת דגש

. ניתן לקרוא לכך "הטעמה ספונדאית", על שם המשקל היווני  (במילה "כחולמים")של תו גבוה משכניו 

החריג ספונדאוס, הכולל שתי הטעמות רצופות.
421
 

בפסוק זה, המילה הבולטת ביותר בהטעמה הלא שגרתית שלה היא המילה המלעילית "הזרע", הממוקמת 

מיננטי בעת החזרה השנייה עליו. לאידלסון היתה אפשרות פשוטה לטשטש את מקום הטעם באתנח הדו

, אם רק היה משבץ את הברותיו בדיוק על אותם הצלילים שעליהם בחר לשבץ את המילה מילה זו של

 "כחולמים" )נא לשים לב לשינוי מיקום ההברות במילה "הזרע" ביחס למקור(:

 

אך בניגוד למצופה, אידלסון בחר לשבץ את ההברות על הצלילים בצורה כזו שהופכת את המילה באופן 

לכללי הלשון. שלא בהתאםמובהק למלרעית, 
422
התוצאות הן ברורות ביותר: במילים המלרעיות יש  

טשטוש מקום הטעם. במילה המלעילית יש הסטת מקום הטעם בצורה לא נכונה. הרושם הכללי שמתקבל 

                                                           
420
 .453, עמוד 2001גינוסר, 
421
 (, נספח משקלים.1998, )ירושלים: מוסד ביאליק, הוראטיוס, השירים )האודות(רחל בירנבאום,  
422
נו המפורסם של מינקובסקי לאותם מילים, המילה "זרע" מולחנת בצורה זהה. ייתכן שאידלסון יצוין שגם בלח 

 הושפע מכך.
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_             _      _●  ●        _       _●  ●               _  _ ●  ●              _   

 |* ים-ל-ש-רו|-יך * י-ר-ע-בש |לי נו * -יו רג |-* מדות ה-עו

שייתכן שמעיד על שפתו של  המוסיקליים והתאמתם למילות הטקסט, הוא חוסר בהירות בנושא הדגשים

 .שהייתה אוריינית יותר מאשר מדוברתאידלסון, 

 ובתוכ כולל . לחן זהחותם הלחן לפרק תהילים קכ"ב של אידלסון בספר השירים תרע"ב את יצירותיו

, ובייחוד חוסר הרגל שאולי היה לאידלסוןית מדוברת בעברהמעידים על חוסר ההרגל  רבים מרכיבים

יש  שבה מקום הטעם מטושטש. הלחנת מילים מלעיליות במלרע או בצורה בעברית מדוברת דקדוקית

 זה לרוב, החל במילה הראשונה בשיר, "שמחתי": בלחן

 

 

 

תקנית: ישנו במילה זו ישנה הטעמה מטרית מלרעית, אך ישנו גורם בולטות המערער את ההטעמה הלא 

בנוסף, אידלסון משתמש במוטיב האופייני לקדמה,  פיצוי בגובה על מקום ההטעמה המלעילי התקני.

קוורטה בעלייה מהדרגה החמישית בסולם ועד לטוניקה, אך מסיט את המוטיב הזה כך שהוא מתחיל 

, הדבר מחזק את כיוון שזו המילה הראשונה בשיר, והיא לא באה בהקשר של מילים לפניה בפעמה חזקה.

בעל מוחשיות צלילית בהירה לאידלסון, או, אולי, שבעת שהוא הסברה שמיקום הטעם במילה לא היה 

, לא תמיד היה לו ברור באילו מילים יש מלעיל אמיתי ובאילו משהיה רגילכתב בהלחנה דקדוקית יותר 

ישליו אוהבייך", שאת שתיהן אין. יש דוגמאות נוספות לכך בשיר זה. הנה הלחנתו למילים המלעיליות "

 , תוך ניסיון ליצור זיקה מוסיקלית של סקוונצה בין השתיים:"(ייךאוהב יו)"ישל הלחין במלרע

 

 

 

עוד מקום בולט וארוך יחסית שבו יש חוסר בהירות בדגשי הלחן ביחס להטעמות הוא שלוש המילים 

הלחן אינו מנצל את הסדירות המלעילית הטבועה  ים".ליך ירושרנו בשעליהמלעיליות הרצופות "רג

 בטקסט, וקובע את ההברה האחרונה במילים אלו על פעמה חזקה:

 

 

  

זאת, בכל אחת ממילים אלה יש קפיצה של מרווח )ולא הליכה בצעדים( אל ההברה הלפני אחרונה עם 

 להברה זו אלמנט בולטות המשתלב עם מקום הטעם הנכון, אך מתנגש עם משקל השיר. נתבמילה, שנות
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תו של מרכיב שלא שייך לתחומי מיקום הטעם אלא לתחומי ההגייה, וגם הוא מרמז על האפשרות ששפ

. אידלסון לא מלחין אותה תמיד באותו האופן. "ֲאדֹנָיאידלסון לא היתה חיה בפיו, הוא הלחנתו את המילה "

, הלחין אותה אידלסון בצורה הניתנת להגייה פשוטה. 217בדוגמא שראינו בלחנו לתהילים קכ"ו, בעמוד 

 :בלחן זה, לתהילים קכ"ב המילה מולחנת בצורה שונה

  

 

אמנם האות א' במילה אדוני מנוקדת בחטף פתח, ולכן באופן תיאורטי היא לא צריכה לקבל תו משלה, 

מלחין שהשפה חיה על לשונו היה בוודאי מקציב להלחנתה לפחות שלושה צלילים, על מנת אולם 

הברות מפוזרות שתבוטא בצורה מובנת. למען האמת, אידלסון הקציב למילה זו שלושה צלילים, אך ה

 . צורה שתואמת את צלילים במנגינה היא זו:באופן שאינו תואם אותם

  

, ובעריכה הסיט תוך יצירת הטעמה אשכנזית למילה זו נכון בלחןייתכן שמלכתחילה ההגאים פוזרו 

אידלסון את הטעם אחורה, ליצירת מילה בהטעמה דקדוקית. כתב היד של שיר זה אינו קיים, ולכן אי 

זאת בדרך של השוואת כתבי יד. לעומת זאת, החזרה על המילה "אדוני" בצורה כזו השערה אפשר לחקור 

ך השיר. פעם אחת מתוך השלוש אכן יש רק שני צלילים על מילה זו, שלוש פעמים במהל מתרחשת

בצורה שאינה ניתנת לפרשנות אחרת ולהקלות, ומעידה על כך שצלילי המילה לא היו חיים מספיק 

 באוזניו )נא לשים לב למנגינת הסופרן, שהוא הקול הראשי(:
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שגרתית, כיוון שזו מילה שלעיתים אינה דווקא לגבי מילה זו ניתן אולי למצוא סיבה להלחנתה הלא 

-מבוטאת כלל על ידי יהודים, ובמקומה אומרים ביטויים מביטויים שונים )בשל האיסור "ֹלא ִתָשא ֶאת

ה' ֱאֹלֶהיָך ַלָּׁשְוא"(, ועל כן ייתכן שבאמת דרך ביטויה של מילה זו לא היה שגור על אוזניו של -ֵשם

דקדוקית בצורה היוצרת מתאם פחות אידאלי במלחין אידלסון  כאן שגם אידלסון. השורה התחתונה היא

 שגורה וזורמתשתהיה הלחנה אשכנזית מוסיקה, על אף שהיה יכול לשבץ את המילים ב –ביחסי טקסט 

 יותר.

 

 

  הבדלים בסגנון המוסיקלי של הלחנות דקדוקיות לעומת אשכנזיות .1.1.1

 

נותן הבחנה בהירה לגבי סגנון ההלחנה של אידלסון  לכולה ובמחלקה הרביעית מופיע שיר שניתוח

בהטעמה אשכנזית, לעומת סגנונו בהטעמה דקדוקית. ניתוח שיר זה גם יעביר אותנו לדיון בסגנון ההלחנה 

של אידלסון בשיריו הדקדוקיים, סגנון שהחל להתפתח בשירים בקובץ זה, והוקצן בקבצים מאוחרים 

( היה משורר עברי 1881-1960יעקב כהן ) ת", למילים של יעקב כהן.יותר. השיר בו מדובר הוא "עתידו

. לאחר עלייתו לארץ, ערך שוב מחדש את כל שיריו 1934-שנולד באימפריה הרוסית, ועלה לארץ ב

המוקדמים, כך שלא יאבדו את משמעותם ומשקלם, אך יהיה ניתן להקריא אותם בעברית דקדוקית.
423
 

השיר שלפנינו נכתב בתרס"ח  כקינה על מות הרצל, ופורסם לראשונה בלחן זה באותה השנה, בקובץ 

זמירות לקול יחיד בליווי המכֹשית". הוא שייך ליצירתו המוקדמת של כהן, ולכן מילותיו  –"שירי ציון 

 בודה זו, בעמודמאת חנינא קרצ'בסקי, שמובא גם הוא בעחוברו בהטעמה אשכנזית. לשיר קיים לחן נוסף 

לחנו של קרצ'בסקי זכה ליותר פרסום ותפוצה מלחנו של אידלסון. .164
424
למרות החיסרון היחסי  

, גם מעבר לכך שהוא משמש בהיכרות לחן זה לציבור בארץ, זהו לחן מעניין אמנותית, שראוי לנתחו

  .ן כתיבתו הדקדוקית של אידלסון לכתיבתו האשכנזיתכמפתח להבנת ההבדל הסגנוני בי

 

 אידלסון הלחין את חמשת בתי השיר:

 

 

                                                           
423
 .268-281  עמודים ,"מכלי אל כלי, מנסיונו של יעקב כהן"כגן,  
424
 .29נתן שחר, נספחים לדוקטורט, נספח ה' עמוד  
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כהן חיבר את השיר הזה במשקל טרימטר דקטילי סדור למדי, בהטעמה אשכנזית. גם בסיומי השורות יש 

)השורות המסומנות  B)השורות המסומנות בתכלת( ולסיום זכרי  Aעקביות: אם נקרא לסיום נקבי 

  .BAABהוא , ובכל הבתים הזוגיים ABBA(, הרי שמבנה החריזה בכל הבתים האי זוגיים הוא בסגול

הנה ניתוח משקל . 53הסבר על דרכי ההגעה לקביעת משקל שיר זה ניתן בפרק המתודולוגיה, בעמוד 

הטקסט או את  הפואטי של השיר  )בסוגריים מצוינת גרסתו של אידלסון, שלא משנה במאומה את המשקל

 (:משמעותו

 

 

 

 

 

 

 

 

 יְִשְטפּו ַפְלגֵי ַהְדָמעֹות

 .ֵמֵעינֵי ָכל ְבנֵי ָהָעם

 יִנְֲהרּו ַפְלגֵי ַהָדם

 .ִמִּלבֹוֵתיֶהם נְִדָכאֹות

 

ָּלם יִָקוּו ְלֵעת ֵקץ  כ 

 יְהּוָדהְוָעלּו ְלֶאֶרץ 

 ְוִהְשקּו ַאְדָמָתּה ַהְּׁשדּוָדה

 ...ְוִהְפרּו ָכל ֶּתֶלם, ָכל ֵעץ

 

 ,ְודֹור ָחָדש ִכי יָקּום ָשָמה

 ,דֹור ַכִביר ַחיִים ֶוֱאיָל

 ,ַרֲענָן ְכִציץ ָמֵלא ַטל

 .ָחְפִשי ַכנֶֶשר ָבָרָמה

 

 

 

 ,ְוָחיָה ְבִציֹון ַעם ַחי

 – ְויִזְַרע ַאְדָמָתּהיֲַעבֹד 

 ְוָצַבר ָאז ֵחיָלּה ְונָָשא

 .ְּתבּואֹות ּוְפִרי ַעד ְבִלי ַדי

 ֽוַאז ְבִהְתַענְגֹו ַעל טֹוָבּה,

 יִזְכֹור ֲאבֹוַתיו ִמֽכָבר,

 ֶשַגם ַבֶמֽרָחק, ַבָצר,

 ֹלא ָעזֽבּו ִדגָֽלם, ֽכחֹוָבה. 
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טרימטר דקטילי. סימונים כחולים: שורות נקביות. סימונים הטעמה אשכנזית,  ,משקל פואטי

 : שורות זכריות.(:סגולים
_           _           _ 

        עֹות-ְדמָ -גֵי הַ -פּו ַפלְ -טְ -יִשְ 
_          _          _ 

             .ָעם-הָ נֵי -נֵי ָכל בְ -ֵעי-מֵ 
_          _            _ 

               ָדם-גֵי הַ -רּו ַפלְ -הֲ -יִנְ 
            _          __ 

       .אֹות-כָ -ֶהם נִדְ -ֵתי-בֹו-ּלִ -מִ 

 
             _        __ 

              ֵקץוּו ְלֵעת -קָ -ָּלם יִ -כ  
         _          _ _ 

            ָדה-הּו-ֶרץ יְ -אֶ -לּו לְ -ְועָ 
              _               __ 

    ָדה-ְּׁשדּו-ָתּה הַ -מָ -קּו ַאדְ -ְוִהשְ 
            _              _ _ 

  (...ָכל ֵעץל וֽ רּו ָכל ּתֵ -)ְוִהפְ       ...ֵעץֶלם, ָכל -רּו ָכל ּתֶ -ְוִהפְ 
 

          _               _ _ 

      ,ָמה-שָ קּום -ָדש ִכי יָ -ְודֹור חָ 
           _             _ _ 

           ,ֱאיָל-יִים וֶ -ִביר חַ -דֹור כַ 
             _          _ _ 

      ,)ֵלא ַטל-ִציץ מָ י וֽ ש  פֽ )חָ            ,ַטלֵלא -ִציץ מָ -ֲענָן כְ -רַ 

          _           __ 

ֹ א אֶ שֵ )נֹו     .ָמה-רָ -ֶשר בָ -נֶ -ִשי כַ -ָחפְ            (    .ָמה-רָ -בָ  ֹואשת ר
  

           _          _ _ 

             ,ַעם ַחייֹון -צִ -יָה בְ -ְוחָ 
            _          __ 

       –ָתּה-מָ -ַרע ַאדְ -יִזְ -ֲעבֹד וְ -יַ 
         _             __ 

          ָשא-נָ -ָלּה וְ -ַבר ָאז ֵחי-ְוצָ 
               _               __ 

       .ְבִלי ַדיְפִרי ַעד -אֹות ּו-ְּתבּו
 

          _              _ _ 

 ,    ָבּה-טֹוגֹו ַעל -ַענְ -ִהתְ -ֽוַאז בְ 
             _            _ _ 

 ,       ֽכָבר-מִ ַתיו -בֹו-כֹור אֲ -יִזְ 
             _            __ 

 ,          ָצר-בַ ָחק, -ֶמרֽ -ַגם בַ -שֶ 
             _            __ 

 .     ָבה-חֹו-ָלם, כֽ -בּו ִדגֽ -ֹלא ָעזֽ 
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  :פואטיהמשקל דרך הלחנת ה
          _           _   _         _ 

        * עֹות|* *-ְדמָ |-גֵי הַ -פּו| ַפלְ -טְ -יִשְ 
        _              _      _ 

            * ָעם|-הָ  * ְבנֵי|נֵי ָכל -ֵעי|-מֵ 
    _          _              _        _ 

               **|** ָדם|-גֵי הַ -ַפלְ  |רּו*-הֲ |-יִנְ 
            _     _            _ 

       * אֹות|-כָ -ֶהם נִדְ |-ֵתי-בֹו-ּלִ |-מִ 

 
      _    _          _       _ 

              * ֵקץ|** ֵעת|-וּו לְ -קָ |-ָּלם יִ -כ  
         _          _         _ 

           *ָדה |-ֶרץ יְהּו-אֶ |-לּו לְ -עָ |-וְ 
    _              _               _        _ 

    * ָדה|**-ְּׁשדּו|-ָתּה הַ -מָ |-קּו ַאדְ -ִהשְ |-וְ 
               _              _ _ 

     * ֵעץ| ָכל-וֽ  ֵּתל|רּו ָכל -ִהפְ |-וְ 
 

♦   _♦    ♦    _    ♦     ♦    _♦    ♦    _ 

      |* ָמה-קּום שָ |-ָדש ִכי יָ -דֹור חָ |-וְ 
_●   ●   _●      ●    _   ●    ●   _ 

          |* יָל-אֱ -וֶ  |יִים-ִביר חַ -דֹור כַ 
          _ ♦♦  _ ●      ●    ●                   _  

י-ָחפֽ             * ַטל ֵלא-מָ  ִציץ|-וֽ  * ש 

♦       _ ●          ●       ●       _ ●   ●              _ 

 * ָמה|-רָ -בָ  שֹו-רֹא ֶאת ֵשא|-נֹו

♦     _      ●  ●    _    _    _ 

             |* ַעם ַחי|יֹון -צִ -יָה בְ |-ְוחָ 
_●●  _ ●  ●      _    _●    ●   _ 

       *  ָתּה-מָ -ַאדְ |ַרע -בֹד יִזְ -עֲ -יַ 
         _♦   ♦         _  ♦  ♦  _ 

  ָשא        |-ְונָ *ָלּה -ֵחי |ָאז * ַבר-ְוצָ 
      _●    ●           _ 

       |** ַדי |ִרי ַעד ְבִלי-פְ 
 

          _              _   _ 

     * ָבּה|**-טֹו|גֹו ַעל -ַענְ |-ִהתְ -ֽוַאז בְ 
       _                      _ _ 

        * ָבר|-כֽ -ַתיו מִ |-בֹו-כֹור אֲ |-יִזְ 
       _           _           _ 

           **|** ָצר|-בַ  * ָחק|-ֶמרֽ -ַגם בַ |-שֶ 
      _             _            _ 

      |** ָבה|-חֹו-ָלם כֽ |-בּו ִדגֽ -ָעזֽ  |ֹלא

 

 

 

אידלסון יוצר מהמילים מבנה המקביל ל"פריודה 

כפולה" במוסיקה, ולכן מאבד כאן את החריזה 

יש  3-ו 1, כי אצלו בשורות ABBAהמורכבת של 

להיות נקבית,  3סיום נקבי )הוא כופה על שורה 

א מחיל הו 4-ו 2תוך הוספת מליסמה(, ובשורות 

סיום זכרי )תוך הפיכת המילה "נדכאות" 

 למלרעית(.

כיוון שבית זה מולחן במנגינת הבית הקודם, גם כאן 

בכיוון ההפוך, אובדת החריזה המורכבת, הפעם 

 כשהשורות המסורסות הן הראשונה והשנייה.
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: האחד סגנון הלחנה של עברית דקדוקית, והשני סגנון הלחנה מובחנים שני סגנונותטומן בחובו הלחן 

בעברית אשכנזית. כיוון ששני סגנונות אלה גם קשורים קשר הדוק לתוכן, שיר זה יכול לשמש כמפתח 

להבנת שני הסגנונות של אידלסון: סגנון ההלחנה בעברית אשכנזית, לעומת סגנון ההלחנה בעברית 

מתייחסת לתוכנו של השיר, ועל פי תוכן השיר נקבע המבנה המוסיקלי ההלחנה של אידלסון דקדוקית. 

של הלחן. שני הבתים הראשונים של השיר מדברים על העם בגולה הדוויה, העם הבוכה, המדוכא, 

והמקווה לעלות לארץ ולהשקות אותה )בדמעותיו?(. תכנם של הבתים השלישי והרביעי מספר על הדור 

בארץ, ואילו הבית החמשי מתאר את היזכרותו והערכתו של הדור החדש החדש, הצעיר והרענן שיקום 

 החי בארץ את אבותיו בגולה.

( כתובים 21המבנה המוסיקלי של השיר תואם את המבני התוכני: שני הבתים הראשונים )עד תיבה 

 המבוססים במידה רבה )עםבסולם מינורי, במלודיה זורמת ורגשנית, בעלת ערכים ריתמיים אחידים 

( 22-29המשקל השירי שקבע כהן לשיר. הבתים השלישי והרביעי )תיבות   שינויים מסויימים( על

מוצגים כאנטיתזה לבתים הראשונים: מנגינתם מז'ורית, נמרצת ואקטיבית, מפותלת מבחינה ריתמית, 

הופכת את המילה המלעילית "שמה"  :וכתובה בהטעמה דקדוקית )ולפעמים אפילו "מדקדקת" יתר

עד הסוף( יש שילוב של האלמנטים השונים שהוצגו בשיר: הוא  30רעית(. בבית האחרון )מתיבה למל

אמנם מז'ורי, כבתים האמצעיים )המז'וריות ממשיכה לציין את הדור החדש(, אך משתמש במנגינה 

הזורמת והקולחת של הבתים הראשונים )המנגינה המציינת את הדור הישן, הגלותי(. כלומר, הלחן של 

 ידלסון בבית האחרון מציג את הדור הישן בפריזמה של הזיכרון של הדור החדש.א

בבית השלישי בטקסט של כהן יש אלמנט המעודד מעבר משקלי כלשהו: המילים "חדש", "יקום" וכביר" 

מופיעות בהברות מושפלות )ללא הטעמה(. במבודד, ללא ההקשר הכולל של הטקסט, יכולות שורות אלו 

 ו הן כתובות בטטרמטר טרוכאי )ובשורה האחרונה בטטרמטר ימבי(, דקדוקי ברובו:להיראות כאיל

       _   _        _      _ 

 )אמנם עם הטעמה אשכנזית על המילה "יקום"(   -^ -^ -^ -^   ,ָמה-שָ קּום  -יָ ִכי  ָדש-חָ  ו דֹור

       _   _        _    _ 

יָל-וֶ  יִים-חַ  ִביר-כַ  דֹור  ^ -^ -^ -^          ,א 

   _        _   _       _ 

לֵלא -מָ ְכִציץ  נָן-עֲ -ר    איפוס השווא במילה "כציץ", ונסוג אחור במילה "מלא"(     ^   ) -^ -^ -^            ,ט 

         _    _    _     _ 

 ^   -^ -^ -^ -        .ָמה-רָ -בָ  ֶשר-נ -כַ  ִשי-ָחפְ 

 

 , דבר שכמובן הולם את התוכן.   הלחנה בהטעמה דקדוקיתמסיבה זו, שורות אלו מעודדות  

דווקא בגלל המיזוג בין ההיבטים המוסיקליים והתוכניים של השיר, יש חשיבות לניתוח המאפיינים 

המלודיים של החלקים הראשון והשני, כי הם יכולים לשפוך אור על צורת כתיבתו של אידלסון בעת 

כותב לחנים של "הדור הישן", לעומת סגנון כתיבתו של אידלסון כשהוא מנסה לכתוב בהלחנה של  שהוא

"הדור החדש". ואכן ההבדלים רבים: צורת ההלחנה של "הדור הישן" אצל אידלסון כוללת את כל 
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המאפיינים שראינו עד עכשיו בשירים המוטעמים אשכנזית בשלוש המחלקות הראשונות בספר: פריודות 

 ארבע תיבות, ומקצבים אחידים ופשוטים.  –דורות וסימטריות, המקובצות בחטיבות של ארבע תיבות ס

לעומתה, ההלחנה של החלק האמצעי מורכבת הרבה יותר מבחינה ריתמית. אמנם גם כאן התיבות 

מסודרות בקבוצות של ארבע, אלא שהמורכבות הקצבית והמלודית בתוך תיבות אלה תורמת לטשטוש 

ערכים ריתמיים: שבעה ערכים ריתמיים שונים, החלק האמצעי כולל הרבה יותר ריה המשקלית.  הסימט

לעומת שלושה בלבד בחלק הראשון. זאת ועוד: בחלק הראשון של השיר יש בהירות משקלית רבה. רוב 

בנוסף על מיקומם בתחילת התיבה: הם גבוהים  מוסיקלי התווים הראשונים בתיבה בחלק זה מקבלים דגש

יותר מסביבתם, או ארוכים יותר, או מתחילים תבנית סקוונציאלית חוזרת. בחלקו השני של השיר 

הבהירות המשקלית הזו נעלמת:  אין אף תיבה )למעט האחרונה בפראזה( שבה התו הארוך ביותר בתיבה 

ת )מתוך שמונה( התו הגבוה ביותר בתיבה נמצא ממוקם על הפעמה הראשונה. בשש התיבות הראשונו

באמצע התיבה ולא בתחילתה. דבר זה מסיט את התחושה המשקלית, כך שניתן לשמוע את המשקל לא 

 כפי שהוא נכתב במקור, כי אם בצורה כזו:

 

ההסטה העיקרית מהסימטריה שנוצרת בפועל היא בסיום המשפט, כשאידלסון בכל זאת מנסה לסיים אותו 

 מה שבאופן תיאורטי הוא תחילת התיבה, ובכך "מקצר" את התיבה הקודמת. על

גם סקוונצות שיעזרו לקליטת המנגינה אין, אם כי הפראזה חוזרת פעמיים, עם סיומים שונים: הסיום 

הראשון טוניקאי )על הטרצה(, והסיום השני יוצר טוניקאליזציה  של האתנח הדומיננטי, המוביל אותנו 

 של השיר.  לחלק האחרון

אידלסון היה יכול להלחין את החלק האמצעי עם פחות ערכים ריתמיים: הוא היה יכול להוריד את 

 ואז לאחד את המנגינה באחת משתי אפשרויות:המליסמות שישנן, אלו היוצרות טריולות, 

 מנגינה שרובה שמיניות: .א
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 צי:אופי אחיד, נמרץ וחלובעלת מנגינה שרובה בעלת מקצב מנוקד,  .ב
 

 

 

 

 

הבחירה לא לעשות כן היא בחירה אמנותית, ואינה נובעת משיקולי התאמת הטקסט ללחן. הבחירה 

דור הצעיר אופי נמרץ ומיליטנטי, דבר העוסקים בהאמנותית נובעת מרצונו של אידלסון לשוות לבתים 

חצוצרתית הכרזתית. שמושג הן על ידי המקצב המנוקד והן על ידי הטריולות, שממש מדמות מנגינה 

למרות זאת, גם כאן וגם בדוגמאות רבות נוספות שנראה בהמשך, לבחירתו של אידלסון במנגינה מפותלת 

ומסובכת יש קשר ישיר לבחירה בהלחנה בהטעמה דקדוקית. מנגינותיו הדקדוקיות מסובכות הרבה יותר 

אשוני תהיה מאולצת ומועדת ממנגינותיו האשכנזיות. ניתן לטעון שתמיד הסטת הטעמות ממקומן הר

לפורענות, אלא שאצל אידלסון רואים את הקשיים בהסטת הטעם בצורה בולטת יותר מאשר אצל 

קרצ'בסקי או אנגל.
425
    

 

 

משלב בתים בהטעמה אשכנזית לצד  שלחנו הוא שירגם השיר "נס ציונה" למילותיו של טשרניחובסקי, 

ביעית בספר השירים תרע"ב, בצמידות לשיר במחלקה הרהוא ממוקם בתים בהטעמה דקדוקית. 

יש שלושה חלקים: חלק ראשון, מקהלתי, הכתוב  בשיר זהעוד בדומה לשיר "עתידות", גם  ."עתידות"

הכתוב כולו בהטעמה  –של שירת יחיד  –בהטעמה אשכנזית. חלק שני  –למעט מילה אחת  –כולו 

, משלבת מרכיבים משני החלקים "עתידות"יא, כבדקדוקית, וישנו גם סיום, מעיין קודה מקהלתית, שגם ה

 הראשונים: היא מקהלתית כמו החלק הראשון, אך היא משחזרת את המלודיה של החלק השני.

 

 

 

                                                           
425
של ( 128)עמוד ו"גליליה"  (116 )עמוד , "הגנה"(119)עמוד  ראו, למשל את השירים "היש כעוללי" 

 ציפור מעופפת"", (323 )עמוד קרצ'בסקי, וכן השירים "סוסים", "רועה מחלל", "פלא על כל פלא"

, (309)עמוד  , "הכדור"( 319 )עמוד , "רקוד רקודי"( 378 )עמוד "האווזה ואפרוחיה"(, 375 )עמוד 

 .מאת אנגל (318)עמוד  ו"בבת אחת כולנו"
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 הטעמה אשכנזית, טטרמטר ,משקל פואטי

 :אמפיברכי

 

 

 
            _   _               _       _ 

 !נָה-יֹו-צִ  נֵס אּו-שְ ! נָה-יֹו-צִ  נֵס אּו-שְ 
           _    _                    _     _ 

 * !ָעם-בָ  ִבים-נַדְ -ִמתְ -הַ , ֲעלּו-וַ  זּו-ִעי-הָ 
               _ _                _          _ 

 ,נָה-ֲחרֹו-אַ  ָמה-נְִשי ַעד נּו-דֵ -יָ  ֶפה-ִּתרְ  ַאל
               _   _                    _     _ 

 * .ָדם ֶשל ָפה-טִ  יֵש נּו-ְרֵקי-עֹו-בְ  עֹוד ָכל

 
           _   _           _        _ 

  !ַער-נָ -כַ  ֵקן-זָ -כַ  ֶרב-חֶ -הַ  ָקה-ִרי-נָ 
          _   _           _         _ 

 * ?ָבב-ּלֵ -הַ  ַרְך-וְ  ֵרא-יָ -הַ  זֶה ִמי* 
           _   _             _       _ 

 ,ַער-ּׁשָ -הַ  ְרדּו-יֵ  יכִ  נּו-פֵ -טַ , נּו-ֵשי-נָ 
             _   _              _         _ 

 !ְקָרב-הַ  ֱאסֹר-נֶ -וְ  ָאה-צֵ -נֵ  ִצים-לּו-חֲ 

 
             _   _                    _          _ 

 ֶשק-נֶ  ְקַראת-לִ  ֵצאת יֹום נּו-נַחְ -אֲ  ִחים-אַ  ֵהן

             _   _             _        _ 

 * יָם-הַ  יֵי-אִ  ְוַעד נֹון-ְּלבָ -הַ  דֹות-ַאשְ -מֵ 
              _   _              _         _ 

ֹ  – פֹון-צָ  ֵתי-כְ -יַרְ  ְלִמן  – ֶשק-מֶ -דַ  ָכה-אֲ -ב
            _   _                    _        _ 

  * .ָקם ֵעת ֲעקֹב-יַ -ְגאֹון ֶות-מָ -ְולַ  יִים-חַ -לַ 

 

 

 

 :פואטיהמשקל דרך הלחנת ה

 

 

 

 
            _     _               _        _ 

 נָה-יֹו|-צִ  נֵס אּו|-שְ  נָה-יֹו|-צִ  נֵס אּו|-שְ 
           _●  ●    _                    _      _ 

 * !ָעם|-בָ  ִבים-נַדְ |-ִמתְ -הַ  לּו|-עֲ -וַ  זּו-ִעי|-הָ 
            _      _                 _           _ 

 ,נָה-ֲחרֹו|-אַ  ָמה-נְִשי |ַעד נּו-דֵ |-יָ  ֶפה-ִּתרְ | ַאל
               _      _               _            _ 

 * .ָדם |ֶשל ָפה-טִ  |יֵש נּו-ְרֵקי|-עֹו-בְ  עֹוד| ָכל

 
           _     _            _         _ 

  ַער-נָ |-כַ  ֵקן-זָ |-כַ  ֶרב-חֶ |-הַ  ָקה-ִרי|-נָ 
             _   _             _         _ 

 * ָבב|-ּלֵ -הַ  ַרְך|-וְ  ֵרא-יָ |-הַ  * זֶה| ִמי* 
          _     _               _        _ 

 ַער-ּׁשָ |-הַ  ְרדּו-יֵ | יכִ  נּו-פֵ |-טַ  נּו-ֵשי|-נָ 
                 _   _               _         _ 

 * ְקָרב|-הַ  ֱאסֹר-נֶ |-וְ  ָאה-צֵ |-נֵ *  ִצים|-ֲחלּו

 

●   ●          _  ♦   _                     _ ♦     _          _ 

 ֶשק|-נָ  ְקַראת-לִ  * ֵצאת |יֹום נּו-נַחְ -אֲ  * ִחים|-אַ  ֵהן

 ●   ●           _♦  _                 _●  _      _ 

 * יָם|-הַ  יֵי-אִ *  ַעד|-וְ  נֹון-ְּלבָ -הַ  *דֹות|-ַאשְ -מֵ 
  ●   ●     ●          _   _       ●   ●     _         _ 

ֹ  * פֹון|-צָ *  ֵתי|-כְ -יַרְ  ְלִמן   ֶשק-מֶ |-דַ *  ָכה|-אֲ -ב

●   ●             _ _       ●   ●              _        _ 

  * .ָקם| ֵעת*  ֲעקֹב|-יַ -ְגאֹון ֶות-מָ |-לַ -וְ  יִים|-חַ -לַ 
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גם בשיר זה, כבשיר "עתידות", יש הבדלים גדולים בסגנון הכתיבה המלודי בין שני החלקים הראשונים: 

( משחזר כמעט לחלוטין את המשקל האמפיברכי של הטקסט, ועל 12החלק הראשון של הלחן )עד תיבה 

השני  כן הוא כתוב במשקל משולש, עם קדמה, ובמקצב אחיד של רבעים כמעט לכל אורך החלק. בחלקו

(, לעומת זאת, אין שימור של המשקל השירי האמפיברכי האשכנזי. 15עד  13-של השיר )קדמה ל

קדמה 

 24 -ל

18 

5 

10 

14 
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 –ההסדרה הדקדוקית בלחן מונעת סדירות משקלית של הטקסט, ועל כן הלחן כאן מגוון קצבית. עם זאת 

שלטת מקצב גם בלחן זה, כמו ב"עתידות", היה אפשר לאחד את המגוונות הקצבית של חלק זה, על ידי ה

 של שמיניות לכל אורכו או מקצב מנוקד לכל אורכו:

 

על אף שהטקסט לא מחייב  בצורה המקשה על קליטת הלחן, ,את המקצבים אידלסון מגווןאך גם כאן 

עד הסוף(, וההלחנה  16-זאת. בסוף חלק שירת היחיד יש משפט מוסיקלי המולחן בדקדוקית )מקדמה ל

למרות הסדירות היחסית פשוטה בחלק זה,  ירה את החלק הראשון בשיר.שלו סדורה קצבית בצורה המזכ

ההתאמה  –כמו כן  מקצב שזו הופעתו היחידה בשיר. –בטריולה   -בקדמה מסובכת ריתמית  נפתחהוא 

להטעמה הדקדוקית מחייבת הוספת מליסמות במשפט זה. מסיבות אלה חלק זה, הכתוב בדקדוקית, יותר 

 שון של השיר, הכתוב באשכנזית.סבוך ריתמית מחלקו הרא

סוג בין תוכן השיר לקשר בין תוכן השיר לבין המבנה המוסיקלי או בניגוד לשיר "עתידות", בשיר זה  אין 

   .תוכןלביניהם קשר . ההקבלה קיימת רק במרכיבים המוסיקליים של השיר, ולא בבכל חלקהטעמות ה

   

  הרביעיתשירים בעלי מבנה מפותח יותר הקיימים במחלקה  .1.1.1

במחלקה הרביעית נמצאים כמה שירים למילים מהמקורות, שהם שירים ארוכים ומפותחים יותר משאר 

 במספר שירים שנכתבו ע"י מלחינים אחרים, הןהז'אנר הזה מיוצג בספר השירים תרע"ב השירים בספר. 

כולם  נר זה הםוהן בשני שירים בסגנון זה מאת אידלסון עצמו. המלחינים האחרים המשתייכים לז'א

מהדור שקדם לאידלסון: לואי לבנדובסקי, ישראל לזרוס מומבך, וולף שסטפול )הנקרא בספר ססטפול(, 

וגם גולדברג, שלא מזוהה בשמו הפרטי, כנראה אליעזר גולדברג, שהיה חזן בקראקוב. מדובר בשירים 

ים, כאשר המשפטים : בעלות מבנה מורכב של מספר גדול של משפטים מוסיקליהם "יצירות" ממשש

אינם בהכרח מצייתים לחלוקה השגורה והסימטרית של ארבע תיבות. לעיתים יש פיתוח מוטיבי הכולל 

תמיד מז'וריים או  הסולמותו סקוונצות, וקיצורי מוטיבים והארכתם. כמו כן, גם המקצבים מפותחים יותר

במהלך השיר מודולציות פנימיות, לדרגות בקרבה ראשונה בלבד, אך סיום השיר הוא יש לרוב  .מינוריים

 תמיד בסולם המוצא. 

מבחינה הרמונית, שני השירים של אידלסון הכתובים בז'אנר הזה בספר זה שונים במקצת מהשירים של 

סטיות לסולם המלחינים האחרים בז'אנר זה: באחד מהשירים, תהילים קכ"ו, אין בכלל מודולציות או 

מתנודד כולו בין רה מינור לפה מז'ור, בצורה אחר, והוא כולו במי מינור. השיר השני, תהילים קכ"ב, 

 .המובאות בספר בסגנון זה פחות מורכבת מאשר הצורה המודולטורית של יצירות המלחינים האחרים
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ת מודאליות שמוסיפות שירים בסגנון זה שכתב אידלסון בשנים הבאות יש שימוש תכוף יותר במערכוב

רובד אחר להלחנתו של אידלסון: לא רק שירים בסגנון מרכז אירופאי מז'ורי או מינורי, כי אם ניסיונות 

חיפוש משמעותיים יותר של אוצר צלילי ייחודי. פירוט על מערכות אלו בשנים יותר מאוחרות ניתן 

 . 6.2.3לקרוא בסעיף 

 

  ניצני מודאליות בשירי המחלקה הרביעית .1.1.1

סעיף זה נועד להראות תחילתה של התפתחות כתיבה מודאלית אצל אידלסון. כתיבתו המוקדמת ביותר 

המז'ור והמינור. בכתיבתו המאוחרת יש מאופיינת בסגנון סולמי מרכז אירופאי, וברובה שולטים הסולמות 

יותר שירים מודאליים, וזאת נראה בהמשך הפרק. ניצנים לכתיבה המודאלית המאוחרת יותר ניתן לראות 

כבר בשירי המחלקה הרביעית של ספר השירים תרע"ב. יש מקום לעיסוק במודאליות בעבודה המנתחת 

סון התרחשו הדברים במקביל: ככל שכתיבתו את מעבר ההטעמות משתי סיבות: האחת היא שאצל אידל

נעשתה דקדוקית יותר, היא גם נעשתה מודאלית יותר. אין זה אומר שהדברים קשורים ביניהם בקשר של 

סיבה ותוצאה. בכל זאת ניתן לקשור את הדברים בהקשר רחב יותר: לחיפוש ההולך וגובר של אידלסון 

תו האידאולוגית והמוסיקולוגית, שבה לתחיית העם אחר מודאליות יש קשר ישיר לרעיונות של תפיס

העברי ולחקר שורשיו התרבותיים ומקורם המשותף יש חשיבות מכרעת.
426
גם למעבר שלו לכתיבה  

בהטעמה דקדוקית יש קשר לתחיית העם העברי בארצו, ורצון לחפש מבטא אחיד ומשותף לכל חלקי 

 העם. 

יא שייתכן שההתחלה הזעירה הזו אצל אידלסון היא הסיבה השנייה לעיסוק במודאליות בעבודה זו ה

תחילתה של מגמה הולכת וגוברת של עיסוק במודאליות, שביטויה המובהק נמצא בזמר העברי בשנות 

השלושים עד שנות השישים.
427
מאחר שגם אצל קרצ'בסקי ואנגל ניתן לראות ניצנים דומים, ששימשו  

 אוחר יותר, ראוי להקדיש לה את הסעיף הזה. ישראלי שני עשורים מ-כר לגיבוש הסגנון הארץ

השיר  ננתח עתה שני שירים בעלי זיקה למודאליות הנמצאים במחלקה הרביעית בספר השירים מתרע"ב.

  , למילות נח פינס:"יהודי קטן אני" הראשון אותו נבחן הוא

 

                                                           
426
 לקריאה והעמקה בנושא:  

סרוסי, "יסוד אחד להן, גילוי המזרח ואחדותן של מסורות המוסיקה היהודיות במשנת אברהם צבי אידלסון", 
 .125-146עמודים 

427
 . "ערב ומערב, וכן: ברט, "113-144עמודים עתיקה", -להעמקה בנושא זה: בורשטיין, "שירה חדשה 
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הטעמה אשכנזית,  ,משקל פואטי

)לעיתים עם הברה  ימבי טרימטר

 :עודפת(

   _      _     _      

 ני'צורת הפסק ב'ָאני -אָ  טן-ק די-הו-י

        _      _      _   

 ייל -א-ו עוז מלא אך

        _  _      _      

  תי -ב-ה-א לה-גדו-ו

     _      _     _     

  דל-ה זה מי-ע אל

     _      _       _ 

 צי-אר אל גם מי-ע אל

     _     _        _      

 שם  קים-ח-מר-ב-ש

           _    _      _  

  סם-ק-ה שמי חת-ת שם

          _     _       _    

  ים-ה שפת לת-תכ על

 

 :פואטיהמשקל דרך הלחנת ה

 

 

      _     _     _      

  דקדוקית שורה בהטעמה          ני*-אָ *| טן-ק די|-יהו

● ●                _   _     _   

 ותזהה בשתי ההטעמשורה     ייל **|-א-ו עוז לא|-מ אך

         _  _      _     

 אשכנזית שורה בהטעמה        תי *-ב|-ה-א לה-גדו|-ו

 ●   ●      _   _      _    

 דקדוקית בהטעמהשורה       ** דל|-ה זה * מי|-ע אל

●   ●      _    _         _    

 מעורבת שורה בהטעמה צי * -אר| אל גם*  מי|-ע אל

●   ●      _     _       _    

 דקדוקית שורה בהטעמה   שם **| * קים-ח-מר|-ב-ש

           _    _      _        

 ותזהה בשתי ההטעמשורה    סם*  -ק|-ה שמי חת-ת| שם

          _      _       _     

 ותזהה בשתי ההטעמשורה     ** ים|-ה שפת לת-תכ| על

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 

13 

16 
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הטעמה אשכנזית,  ,משקל פואטי

 :טרוכאיטרמטר ט

_     _        _      _ 

 * ּׁשּוק-הַ  ֶאל ְצָאה-יָ  ִמי-אִ 

  _       _      _       _ 

 ** ָבת-שַ  ֵכי-ָצרְ  ְקנֹות-לִ 

  _   _       _      _ 

 * ּׁשּוק-הַ  ִמן ָבה-שָ  ִמי-אִ 

  _      _       _       _ 

 ** .ָבת-שַ  ֵכי-ָצרְ  ָּתה-ְואִ 

 

 ?ָמה –

       _     _       _        _ 

– " ֹ  רֹות-פֵ , גִים-דָ , ָשר-בָ , ֶלת-ס

  _      _        _         _ 

 !"ָבת-שַ  ְכבֹוד-לִ , ָבת-שַ  ְכבֹוד-לִ 

 פואטי המשקל הלחנת ה דרך

_     _         _      _ 

 אשכנזית שורה בהטעמה   ּׁשּוק-הַ  ֶאל| ְצָאה-יָ  ִמי-אִ 

       _       _        _      

 דקדוקית שורה בהטעמה***|  ָבת|-שַ  ֵכי-ָצרְ  ְקנֹות|-לִ 

  _    _       _      _ 

 אשכנזית שורה בהטעמה  ּׁשּוק-הַ  ִמן| ָבה-שָ  ִמי-אִ 

      _      _       _        

 אשכנזית שורה בהטעמה*| .ָבת*-שַ  |ֵכי-ָצרְ  היָאבִ |-הֵ וְ 

 

 ***| ?ָמה

  _    _       _●          ●   _ 

 ֹ  אשכנזית שורה בהטעמה |רֹות-פֵ -ּו גִים-דָ  |ָשר-בָ  ֶלת-ס

  _      _      _          

 מעורבת בהטעמה שורה  ***| ָבת*|-שַ  ְכבֹוד-לִ 

 

הוא שיר שבו משמשות שתי ישויות מודאליות בערבוביה: תחילתו וסופו נמוכים, השיר "יהודי קטן אני" 

 יםגבוה בצלילים( יש חלק נרחב 9-16וכתובים בהקסקורד יוני, בין הצלילים דו ללה. בתווך )בתיבות 

יותר, הכתוב בהקסקורד דורי, מהצליל סול עד הצליל מי במול )הצלילים סול ולה חופפים בין שני 

הטון המוביל )סי בקר, בסוף הוולטה השנייה(, ויש  –פעם יחידה  –ההקסקורדים(. בסוף השיר מופיע 

 פלישה של ההקסקורד הנמוך לצלילים גבוהים יותר.

מילים היכולות להיות  שמונהרוב הטעמות רב, שבו מתוך לצד עירוב המודוסים קיים בלחן גם עי

אשכנזית. משקלו הפואטי של נח פינס, לעומת ב ושלושאשכנזיות או דקדוקיות, חמש מולחנות בדקדוקית, 

 זאת, הוא על טהרת האשכנזית. 

 

 השיר השני שנבחן את המודאליות שבו הוא "זמר לשבת", למילותיו של חיים נחמן ביאליק:
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חושף את פני המודאליות בהדרגה, אם כי כאן מדובר בהתגבשותו של מודוס יחיד גם השיר "זמר לשבת" 

במודוס. בחלקו  5 ,3 ,2 ,1מדרגות את רק  לאורך כל השיר. ארבע התיבות הראשונות בשיר מכילות

דרגות נוספות, ואז מתגלה שלמעשה השיר כתוב במודוס מ( מתווספות 5השני של השיר )החל מתיבה 

בכל זאת יש  , כבשיר הקודם,מיקסולידי, והדרגה השביעית בו ממוקמת טון מתחת לטוניקה. בסיום השיר

הטונאליות משמשות בשיר זה טון מוביל הממוקם חצי טון מתחת לטוניקה ונפתר אליה, כך שהמודאליות ו

 בערבוביה.

גם תמליל זה כתוב כולו באשכנזית, אך בלחן יש ערוב הטעמות, אם כי בצורה פחות קיצונית מאשר בשיר 

 הקודם: רוב השיר כתוב באשכנזית, עם מספר שיבוצי מילים בדקדוקית.

גם  –צורה מועטה ב –את הניצנים המודאלים שניתן לראות בשירי המחלקה הרביעית, ניתן לראות 

ביצירות מוקדמות אחרות של אידלסון. הניצנים המודאליים האלו בתקופה זו תמיד מוטמעים בתוך מערך 

4 

8 

11 

מדרגה 

שביעית 

מונמכת, 

השייכת 

למודוס 

 מקסולידי

ובסוף 

השיר כן 

יש טון 

מוביל, כך 

שטונאליות 

ומודאליות 

משמשים 

 בערבוביה
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מצאותם. את המחלוקת הזו יטונאלי הגורם לטשטושם. ייתכן שעקב כך דעות המוסיקולוגים חלוקות על ה

 .אציג בסעיף הבא

 

  טונאלית או מודאלית? היא יצירתו המוקדמת של אידלסון: האם .1.1.1

עד עתה ראינו שמרבית השירים בספר השירים מתרע"ב הם טונאליים, ומקצתם מראים ניצני מודאליות. 

דעותיהם של החוקרים חלוקות האם יצירתו של אידלסון היא טונאלית או מודאלית. הדבר נוגע הן 

 יצירתו. כלל ליצירתו המוקדמת והן ל

של אידלסון כאירופאית, וככזו שאינה שואבת ממודאליות: "בשיריו לא מנשה רבינא מסווג את יצירתו 

ִהרבה אידלסון להשתמש בחומר הנחקר על ידו. את שירי המזרח המקוריים רשם לתועלת החוקרים, אבל 

הוא עצמו לא שאב מרוחם. השירים אשר נכתבו על ידו בשביל בית הספר והעם אינם מגלים כל נטייה 

ברלין". –וקה ממקום הדפסם למזרח ורוחם אינה רח
428
, גם אפרת ברט תומכת בדעתו של רבינא 

. לדבריה, "אידלסון חרט על דגלו את את מעשה שאידלסון לא התקרב ביצירתו ללחניהם של יהודי המזרח

ההתקרבות למוסיקה של יהודי המזרח, אך בה בעת שמר על ריחוק טוטאלי ממנה בלחניו שלו עצמו, 

בית אבא"".ודבק במסורת "שירי 
429
ייתכן שיש בין דעותיהם פער מסויים: אמנם שניהם גורסים שאינו  

התקרב בלחניו ליהודי המזרח, אך רבינא מגדיר את סגנון לחניו כמרכז אירופאי, ואילו ברט מגדירה את 

 סגנונם כשואב מהמסורת היהודית המזרח אירופאית.

רך התקופה המוקדמת כולה, בתוך שירים רבים המוסיקולוג שלמה הופמן נוטה לראות סגנון מודאלי לאו

של אידלסון. בסכמו את הסגנון של השירים הנמצאים בקובץ "שירי ציון לקול יחיד בלוית המכֹשית" 

שיצא לאור בשנת תרס"ח הוא כותב: "תכונות אופייניות של השירים במחברת א: כל השירים הם 

.בסולמות מינוריים עם נוסחאות מודאליות יהודיות"
430
בהמשך אותו המאמר הוא מנתח רצ'יטטיב מתוך  

שיר השייך לחוברת "שירי תפילה לש"צ ומקהלה", חוברת שהוצאה לאור בתרס"ט. הניתוח ניתן כהדגמה 

ל"עושר מודולטיבי עם תפניות מודאליות מעניינות". בניתוחו של הופמן הרצ'יטטיב מתחיל ברה מז'ור, 

 מוני, לסול מז'ור ומסיים בסול מז'ור.עובר למיקסולידי, עובר לרה מינור הר

יש ממש גם בהגדרתו של רבינא את סגנונו של אידלסון כמרכז אירופאי, וגם בהסתכלותם של לדעתי, 

, כיוון שאין לאידלסון מורכבתהיא האמת אירופאי של כתיבתו. -הופמן וברט על הצד המודאלי המזרח

דלסון בתחילת דרכו בארץ אכן מציגים מוסיקה פרסומי לחניו המוקדמים של איסגנון הלחנה אחיד: 

מערבית באופייה, הנשענת על יסודות קלאסיים. בפרסומיו המוקדמים יש ניצני מודאליות בודדים 

יש כמה  –ונדירים, שתדירותם הולכת וגוברת בפרסומים שלו המופיעים עשור לאחר מכן. זאת ועוד 

                                                           
428
, תש"ג( תל אביב: המוסד למוסיקה בעם והמרכז לתרבות) ,השירים לעם בארץ ישראל ,)עורך( רבינאמנשה  

 .6עמוד 
429
 .19-22", עמודים ערב ומערבברט, " 
430
, אידלסון , כרך ה', ספר אברהם צבייובלשלמה הופמן: "המוסיקה של אידלסון: ביבליוגרפיה" בתוך  

 )ירושלים: הוצאת מגנס, תשמ"ו(, עמוד ל"ז.
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מהמזרח, ואידלסון הלחינם בתקופה המוקדמת  לחנים של אידלסון שהם מודאליים ושואבים השראתם

(. הבשלתו המעשית 273 שלו, אך פרסמם מאוחר יותר. אסקור לחן אחד כזה, "עפרה", בהמשך )בעמוד

כתיבתו משבצת בתוכה יותר של אידלסון להתמודד עם רעיונותיו התאורטיים באה בהדרגה. עם השנים 

. בהתחלה המודאליות הזו היא מזרח אירופאית בעיקרה. בכתיבה מאוחרת יותר ניתן מאפיינים מודאליים

גם יש לו יותר תעוזה לפרסם  ככל שעובר הזמןא אלמנטים מסוימים של מודאליות מזרחית. גם למצו

לחנים שלו שהם מודאליים, ובעלי מודאליות מזרחית. ולמרות כל האמור לעיל, כמעט תמיד נשאר 

בכתיבתו מרכיב קלאסי אירופאי מרכזי. גם הניסיונות המודאליים שלו מגובים לרוב בהרמוניה המציגה 

ם באור קלאסי, ומונעת מהם את האופי האתני, שבדור שאחרי אידלסון כבר היטיבו כל כך לבטאו.אות
431
  

מפרסומים למקומות שאפשר לפרשם כמודאליים או כטונאליים. כל הדוגמאות  מספר דוגמאות הלן אביאל

. הדוגמא הראשונה תהיה הדוגמא שהופמן עצמו מוקדמים של אידלסון, שאינם ספר השירים מתרע"ב

מביא, ומנתח אותה כמודאלית: במאמרו מביא הופמן דוגמת תווים מתוך הספר "שירי תפילה לש"צ 

 יצאומקהלה, מחברת א'". על הספר לא מצוין תאריך הוצאתו לאור, אך על פי חישוביו של הופמן, כנראה 

התייחסו שלושה מאמרי ביקורת אירופאיים ש מך עלזאת בהסת, 1910או בתחילת  1909לאור בסוף 

.1910לספר זה במרס 
432
אידלסון עצמו, באוטוביוגרפיה שלו, מציין את הוצאת ספר זה בתרס"ט. דוגמת  

התווים שהופמן נותן לקוחה מתוך השיר "לכה דודי", הפותח את הספר. זהו שיר מקהלתי, אך דוגמת 

 התווים היא רצ'יטטיב לחזן בלבד:

 

מן מנתח את הרצ'טטיב כ"פותח ברה מז'ור, אך מיד, במילים 'מקור הברכה' מופיעה הספטימה הקטנה, הופ

המיקסולידית. עוד מעט והנה: רה מינור הרמוני, סול מז'ור, רה וחתימה בסול מז'ור". כלומר: הופמן מציג 

ם מודאליות רצ'יטטיב זה כתזזיתי מבחינה סולמית, המזגזג בין סולמות רבים, ומשבץ בתוכו ג

אחרת את משמעותו  גם קסולידית. אך אם מסתכלים על קטע זה בהקשר של מה שבא לפניו, ניתן לנתחימ

 ההרמונית של הרצ'יטטיב: 

                                                           
431
, 8, פרק 157-180, 6להרחבה בנושא הרמון שירים בצורה מודאלית: פליישר, הירמון שירים, פרק  

 . 247-302, 9, פרק 235-246
432
 , "המוסיקה של אידלסון: ביבליוגרפיה".הופמן 
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הקודם הוא פסוק מקהלתי. תחילתו כתובה בסול מז'ור ומבססת אותו. ישנה פסוקית ביניים )תיבות הפסוק 

(, אך בסופו 25-32( על הסובדומיננטה )דו מז'ור(. לאחר מכן, יש קטע קצר שאינו יציב סולמית )17-24

של דבר מביא אותנו לאקורד רה המוצג כדומיננטה של סולם סול מז'ור, ומוביל אותנו לרצ'יטטיב שאותו 

מנתח הופמן. לפיכך תחילתו של הרצ'יטטיב מתפרשת לא ברה מז'ור )כפי שהופמן מנתחה( אלא בסול 

. הצליל דו בקר ורת ניתוח זו()גם סימן ההיתק הבודד במפתח תומך בצ דומיננטה שלועם אקורד המז'ור, 

כצליל או  ,, כמו שהופמן תופס אותוכמיקסולידייכול להתפרש או המופיע לאחר פרישת האקורד 

הספטימה בדומיננט ספטאקורד. הצלילים פה בקר ודו דיאז המופיעים לקראת סוף השורה הראשונה אכן 

סול אינה משתנה. גם בצליל דו דיאז  יוצרים גוון ייחודי לרצ'יטטיב, אך גם שם, התחושה של הטוניקה

המופיע בשורה השנייה, עדיין סול מז'ור מרגיש כטוניקה, והצליל הזה רק מעטר )במסגרת שכן כפול( את 

כלומר: לפנינו רצ'יטטיב לא בהיר מבחינה מודאלית/טונאלית. אוזן אחת הצליל רק שמופיע לפניו ואחריו. 

 אלי.יכולה לפרשו כטונאלי, ואוזן אחרת כמוד

דוגמא לעוד קטע שעל פניו יכול להיראות כאילו המלודיה שלו מודאלית, אך ההרמוניה שיצר לו  הנה

שיר "על קבר הרצל", שנמצא זהו האידלסון מוכיחה שלא היתה מחשבה מודאלית מאחורי קטע זה. 

9 

17 

25 

 סול מז'ור

 דו מז'ור –קטע ביניים על סוב דומיננטה 

 קטע מעבר עד להגעה מחודשת לדומיננטה של סול מז'ור
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המלודיה   להלן פסוק מוסיקלי שבו(. 1908בקובץ "שירי ציון בלוית המכֹשית", שפוסם בשנת תרס"ח )

ההסתכלות הכוללת מצמצמת דומיננטה שניונית, טונאלית לחלוטין. מבסס לו נראית כפריגית, אך ההרמון 

. סביר יותר שאידלסון חשב דווקא על מלודיה פריגית, ואז בחר להרמנה בצורה טונאליתאת האפשרות 

 חשב מראש על מהלך במתכונת טונאלית: שהוא

 

ולעומת שתי הדוגמאות הקודמות, הנה דוגמאות שבהן במארג שבין המלודיה וההרמוניה קשה לקבוע 

 ות, שכן הטונאליות והמודאליות משמשבוודאות האם אידלסון התכוון למהלכים טונאליים או מודאליים

שם בערבוביה. בכל מקרה חשוב להדגיש, שבשלב זה בכתיבתו של אידלסון מדובר על מודאליות מזרח 

 אירופאית, ולא על מודאליות מזרחית.

דוגמא לכתיבה שלא ברור אם היא טונאלית או מודאלית ניתן למצוא באותו הקובץ, "שירי ציון בלוית 

יש מלודיה שיכולה להישמע מודאלית, בשל  המכֹשית" בשיר הנקרא "משירי הבריונים". בשיר זה

הסקונדות המוגדלות הנמצאות בה )אם כי ניתן למצוא מפעם לפעם מלודיות שכאלה גם במוסיקה 

רומנטית שלא בהכרח מסווגים אותה כמושפעת ממודאליות(, אך בהירמון של המלודיה הזו יש רבדים 

במלודיה לכאורה איזכור 

 מודאלי פריגי

V7/VI 4-3VI 
ה באור ההרמוניה מעמידה את המלודי

 טונאלי לחלוטין
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ציה דומיננטית, הצליל רה במול במלודיה נשמע נוספים: כיוון שמשני צדי התיבה מופיע אקורד בעל פונק

כשייך לצליל שלפניו, כצליל ארפג'י של אותו אקורד יותר מאשר כסקונדה מוגדלת מודאלית. מצד שני: 

דווקא האוקטבות המקבילות הנוצרות בין המלודיה לבין הבס נותנות אפקט מודאלי ולא טונאלי. אם כך 

 יכות הסגנונית:המצב שיש לנו כאן מעומעם מבחינת השי

 

 

 

 

 

 

הדוגמא האחרונה היא מהשיר "ידידי, השכחת" גם כן מתוך "שירי ציון בלוית המכֹשית". יש בעייתיות 

שאידלסון שכח לכתוב היא ,  ושלה היא שיש טעות בתווי המסויימת בדוגמה הזו, כי נקודת המוצא בניתוח

האקורדים האלה אמורים נראה שבדוגמא ) דיאז לאורך כל האקורדים שבסיסם פה דיאזאת הצליל דו 

, ואינו מז'ור, ולא אקורד בעל מדרגה חמישית מונמכת, שפחות מתאים בקונטקסט הקיים דיאזלהיות פה 

אינו משפיע על שרשרת הסקונדות המוגדלות  דיאז(. הצליל הלא ודאי דו שגור בכתיבתו של אידלסון

מי מינור( אל עבר הטוניקה  –בסולם המקור  V/Vמז'ור ) דיאזהמובילה חזרה מהאקורד הלא יציב פה 

היציבה, מי מינור. אך שרשרת הסקונדות המוגדלות הללו )בתיבה השישית בדוגמא הנתונה, בסולו 

ות בהכרח כרצף סקונדות מוגדלות, אלא דווקא הפסנתר( לא מתפרשות כמודאליות, ואפילו לא נשמע

מז'ור. גם כאן יש עמעום מסוים: הסקונדה  דיאזכדילוגים כרומטיים המקשטים את צלילי האקורד פה 

 סול נשמעת טונאלית במובהק, מהסיבה שציינתי. לעומתה, הסקונדה המוגדלת מי - דיאז המוגדלת לה

 בא אחריו ולא לפניו.  דיאז, המקשט את הצליל פה דיאז, ירה נשמעת מודאלית יותר, כי הצליל מ - דיאז

V6 VII2 

 מוג' 2
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באופן כללי, ניתן לומר שיש בספריו המוקדמים ביותר של אידלסון מקומות מועטים בלבד שבהם 

המלודיה יכולה להתפרש כמודאלית, וגם במקומות אלה, ההרמוניה נותנת פעמים רבות פירוש טונאלי 

, ורוב רובם של המשפטים המוסיקליים בספרים אלה מועטיםלמלודיה. לדעתי מקומות אלה הם 

נים בכתיבה רומנטית טונאלית למהדרין, ובכך אני חולקת על הופמן, ונוטה להסכים עם רבינא מאופיי

כמעט בכל השירים המורכבים שבקבצים המוקדמים, וברט, לפחות לגבי התקופה המוקדמת של אידלסון. 

 סגנון הכתיבה הרומנטית מתבטא בסטיות ומודולציות רבות, בעיקר לסולמות הנמצאים בקרבה ראשונה

לסולם המקור, אך לעיתים גם למקומות מרוחקים יותר. השיר המורכב ביותר בקבצים אלה הוא "מתי 

מדבר אחרונים", מתוך "שירי ציון בלוית המכֹשית". שיר זה, בסולם סול מינור, מתרוצץ בין מקומות 

ה מאפיין כתיבה טונאליים רבים ומגוונים, כשהרחוק מבין כולם הוא סי במול מינור. היחס בין דרגות אל

בסגנון רומנטי. הניצנים המשמעותיים הראשונים של כתיבה מודאלית נמצאים בשירי המחלקה הרביעית 

של הספר משנת תרע"ב, וניצנים אלה באים לידי מימוש מוגבר בפרסומים המאוחרים יותר של אידלסון, 

מודאליות מהקובץ  שהחשבתי כבעלי נטיות השיריםכמו שנראה בהמשך הפרק. אין להתעלם מכך ש

מתרע"ב הם שירים ללא ליווי הרמוני. ייתכן שאם אידלסון היה מהרמן אותם, הוא היה מעניק גם להם 

 הרמוניות טונאליות שהיו מטשטשות את המודאליות של המלודיות.

סקונדות 

מוגדלות 

המתפרשות 

כדילוגים 

כרומטיים 

המקשטים 

את צלילי 

האקורד פה 

 מז'ור דיאז

)כמובן 

שלה דיאז 

הוא 

דיאטוני, 

ומי דיאז 

הוא 

כרומטי, 

בהקשר של 

הטוניקה 

הזמנית סי 

 מינור(
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( מופיעים שני שירים מודאליים 1922) תרפ"בעוד דבר שחשוב לציין, הוא שבספר צלילי ארץ משנת 

"מה  –"עפרה תכבס בגדיה" ו"בין חגווי הסלע", וכן שיר אחד : שנכתבו בשנים מוקדמות מובהקים

אשיב" המערב מוטיבים מודאליים רבים לצד כתיבה טונאלית. ייתכן שדווקא בגלל כתיבתם המודאלית 

אידלסון לא ראה לנכון להכניס אותם לקבצים המוקדמים, אך בעת שהכתיבה המודאלית כבר היתה 

אצלו, ראה לנכון לצרף את שלושת השירים האלה לקובץ מאוחר יותר. השיר "עפרה תכבס שגורה 

 .273 בגדיה" ינותח להלן, בעמוד

 

 

  ניסיון לתיארוך השירים במחלקה הרביעית .1.1.1

כיוון שנמצאו הבדלים משמעותיים בין סגנונו של אידלסון בשלוש המחלקות הראשונות של "ספר 

השירים תרע"ב", לבין שירי המחלקה הרביעית באותו הספר, עולה השאלה האם יש גם הבדל בתאריכי 

כתיבתם של השירים. אידלסון לא ציין את תאריכי כתיבת הלחנים בשירים בספר זה, וזאת בניגוד 

 במחקר זה היה ניסיוןכל שיר ושיר. נוהג לכתוב את תאריך כתיבת פרים יותר מאוחרים, שם הוא לס

שלוש לשירי שירי המחלקה הרביעית ין הבין האם השוני בכדי לכתיבת השירים,  את תיארוךלבדוק 

ה המחלקות הקודמות בספר נובע מכך שנכתבו בזמן יותר מאוחר, כשהמעבר לעברית בהגייה דקדוקית הי

 יותר נפוץ.

ומילות שירי קובץ זה כתבי היד של אידלסון אינם משופעים בתאריכים, הבדיקה לא הניבה תוצאות: 

. לעומת זאת, חלק מהשירים שפורסמו במחלקה זו, פורסמו כבר בתרס"ח: 1905נכתבו כולן לפני 

"נס ציונה", תהילים קכ"ו )בשוב אדוני( פורסם במחברת "שירי ציון" למקהלה, תרס"ח, והשירים 

"עתידות", ו"רחל מבכה על בניה" )"קבר רחל"( נדפסו בחוברת "שירי ציון בלוית המכֹשית", תרס"ח. 

חמישה מתוך  –כלומר: לפחות ארבעה מתוך תשעת השירים הולחנו בתקופה יחסית מוקדמת. יתר על כן 

ורכב, מבנית וריתמית, ששת השירים הקיימים בקובץ "שירי ציון" למקהלה, כתובים גם כן בסגנון המ

כי לא  לקבועוהם כתובים לכל הפחות בהטעמה מעורבת, וחלקם בהטעמה דקדוקית בולטת. על כן ניתן 

תקופת כתיבת השירים היא זו האחראית לשינוי סגנונו של אידלסון במחלקה הרביעית בספר השירים 

בה דקדוקית יש נטייה לכתיבה תרע"ב, ושכנראה שני הסגנונות התקיימו במקביל. בלחנים הנוטים לכתי

מורכבת יותר ריתמית ומבנית, וגם לכתיבה מודאלית. על כן, בהחלט ניתן למצוא כתיבה בסגנון מורכב 

, שבה הוא הרבה לשלב בלחניו שכזה בצורה תדירה יותר בתקופת כתיבה מאוחרת יותר של אידלסון

לפני כן, אסכם  .ת יצירתו המאוחרת בארץבתקופניתן לראות בסעיף הדן בסגנונו . זאת הטעמות דקדוקיות

 במילים אחדות את כל הנאמר עד כה, לגבי מאפייני כתיבתו של אידלסון עד תרע"ב.
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 סיכום: מאפיינים בהלחנתו המוקדמת של אידלסון .1.2

הקורפוס המוקדם של אידלסון כולל לחנים לטקסטים שמשורריהם כתבו אותם בעיקר בהטעמה  

לטקסטים מהמקורות. את שני סוגי הטקסטים האלה יש לאידלסון נטייה להלחין אשכנזית, או לחנים 

באשכנזית, תוך שיבוץ מספר מילים בעלות הטעמה דקדוקית בכל שיר. ככל שהלחנת השירים יותר 

סדורה באשכנזית, כך יש סבירות גבוהה יותר שהשירים יהיו בעלי מקצבים אחידים יחסית, יתארגנו 

סימטריים, ויולחנו בצורה טונאלית מערבית, בסולמות מז'וריים או מינוריים. ככל במשפטים מוסיקליים 

שבלחן משובצות יותר מילים דקדוקיות, כך יש סבירות שהמקצבים יהיו מגוונים ומורכבים יותר, 

שהפראזות יהיו פחות סימטריות וייצרו מבנה כללי מסובך יותר, שההלחנה תהיה בצורה שמשלבת 

לצד החשיבה הטונאלית, ושתהיה פחות התאמה בין דגשי הטקסט, דגשי המשקל חשיבה מודאלית 

 והדגשים המלודיים בפראזה.

המודאליות וכן הכתיבה בהטעמה יותר דקדוקית שנצפו בשירי המחלקה הרביעית בספר השירים תרע"ב 

רי עם", לא קשורות לשירים שנכתבו מאוחר יותר בהכרח. הן כן קשורות לכך שמחלקה זו עוסקת ב"שי

וכשאידלסון "הלחין שירי עם", ייתכן שניסה ליצור "עממיות חדשה", בהתאם לרוח התקופה, וזו נראתה 

לו ככרוכה במודאליות ובדקדוקיות. בשאר המחלקות, כמו גם בשאר ספריו בתקופה זו, אידלסון עדיין לא 

נון זה, שכאמור פורסמו הרהיב עוז לפרסם שירים מודאליים, על אף שכבר היו לו שירים שהלחין בסג

יותר מאוחר. השורה התחתונה היא שהמודאליות היא סגנון כתיבה שהיה שגור כל הזמן אצל אידלסון, אך 

הפרסום שלה שייך לתקופה מאוחרת יותר, כמו שניווכח ביתר שאת בהמשך הפרק. ייתכן שדבר זה נובע 

העם. התגבשות המחקר הזה, לאורך מהזמן שלקח לאידלסון לגבש את מחקרו התיאורטי בנוגע לשירי 

יותר ויותר גושפנקא להוציא לאור יצירות מודאליות שבתחילה  לוהעשור השני של המאה העשרים נתנה 

ביכר להסתירן. בהדרגה אנו רואים גם בהלחנתו את ההשתחררות מעולם הטונאלי הקלאסי שעליו גדל 

 והתחנך כאמצעי ביטוי עיקרי. 

 

 

 תרפ"ב -המאוחרת של אידלסון בארץ, בשנים תרע"ב   ההלחנהמאפייני  .1

 בלחניו שבה השתמש אידלסון בשנים אלהמאפייני העברית  .1.1

 

כאמור, בשנת תרפ"ב, בהיותו בברלין, פרסם אידלסון מספר ספרי שירים ובהם לחנים שלו, שהם פרי 

עבודתו בעשור שקדם לכך. בתקופה זו עברה שפתו העברית של אידלסון שינוי ניכר, שהטביע את חותמו 

 גם על הסגנון המוסיקלי בהלחנתו וגם על כתביו האחרים. כותבת בתיה באיאר: 
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סון אפשר לראות שינוי סגנון )הכוונה למאמריו, ולא להלחנתו, ג.ב.(: עד מלחמת בכתבי אידל

העולם הראשונה לשונו קרובה עד מאוד לניב המשכילי ואילו אחריה היא נעשית 'מודרנית' 

לגמרי. תופעה דומה מצויה כמובן גם אצל בני דורו אשר גם הם חוו במישרין את תחיית הנהגתו 

.. אשר אידלסון היה מחסידיו המובהקים.של אליעזר בן יהודה..
433
  

דבריה של באיאר מקבלים אישוש גם מהממצאים המספריים העולים ממחקרי. אם משווים את הקורפוס 

מגלים הבדלים דרמטיים, הן  1922-ל 1912קורפוס שהוא הלחין בין ה לא 1912הלחין עד  שאידלסון

 84%ת השירים האלה. בקובץ השירים מתרע"ב, בסוג השירים אותם בחר להלחין, והן בדרך הלחנתו א

ממילות השירים נכתבו על ידי המשוררים במקור בהטעמה אשכנזית, והיתר הם מילים מהמקורות. לעומת 

טקסטים נכתבו במקור ממילות ה 29%רק  1922-ל 1912זאת, בשירים שאידלסון בחר להלחין בין 

(. בשאר הטקסטים ניתן לראות משוררים מהדור החדש, ובראשם לוין 194טבלה בעמוד ה באשכנזית )רא

קיפניס, מחלוצי הכתיבה בהטעמה דקדוקית. ובקשר להלחנה: כבר בקובץ השירים מתרע"ב ראינו 

ממילות הלחן בקובץ  70%דקדוקית גם בטקסטים האשכנזיים ביותר:  שאידלסון נוטה לשבץ מספר מילים

מהמילים  21%הלחין אידלסון רק  1922-ל 1912מתרע"ב הולחנו באשכנזית. בטקסטים שהולחנו בין 

  בהטעמה אשכנזית. ממש מהפך, שהתרחש תוך שנים ספורות ביותר.

)ישנם  על פי התיארוך שרשם בדפוס, שירים שאידלסון הלחין אותם בעשר השנים המדוברות 37ישנם 

עוד שירים רבים שהוא לא מציין את שנת כתיבתם, או שהוא מציין אותה והיא מוקדמת יותר(. מבין כל 

, מחצית השירים הולחנו בדקדוקית טהורה, ללא 1912-1922השירים שבוודאות נכתבו בין השנים , 

שני שירים וכן בעיקר שירי ילדים,  כוללתמחצית הזו השרבוב מילה אחת בהטעמה אשכנזית בתוכם, ו

שיר אחד מתוך האופרה שלו, "יפתח". גם ממצא זה תואם ממצאים של מחקרים עוד שאינם שירי ילדים, ו

קודמים, האומרים שהראשונים לעשות את מעבר ההטעמות היו שירי הילדים, ואילו שירי המבוגרים 

לם.התמהמהו עוד כשני עשורים בדרך ליצירת המהפך הש
434
נתון שיש לשים אליו לב הוא שאין אף שיר  

מספר מילים אשכנזיות,  משבץמהמקורות שהולחן כולו בדקדוקית. בשירים מהמקורות אידלסון תמיד 

מתוך הטקסטים האלו בהטעמה אשכנזית, כפי שהיה מורגל  מוכריםופעמים רבות הוא מלחין ביטויי לשון 

 להגייתם מימים ימימה.

 

 

 

 

                                                           
433
 באיאר, "הכרוז של אידלסון וריבלין", עמוד כ"ג. 
434
 .74-78, עמודים חבלי ניגוןעוזי שביט,  
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הטעמה אשכנזית,  ,משקל פואטי

 :טרמטר אמפיברכיט

 

            _   _              _       _ 

          * יָם-הֹום הַ -ֵעש ַמה יֵ -גָ -ַעף יִתְ -ַמה יִזְ 

            _    _               _      _ 

    *ְכיָם -ִּלים ְבדָ -גַ-ַח הַ -ִבין סֹוד ִשי-תָ -הֲ 

         _           _        _     _ 

 נּו  -נַחְ -נּו אֲ -ָתא-ֶדם אָ -ֵפי יָם קֶ -חֹו-מֵ 

           _         _         _       _ 

 נּו    -נּו ֹלא נַחְ -ַהרְ -ָקה מִ -ְרחֹו-ֶרְך הָ -דֶ -בַ 

        _            _           _   _ 

 ֹ  יָה    -לִ -נּו דָ -ָשא-נּו נָ -ֵמי-ַלח ֵמי-ַעל ְבד

        _         _           _       _ 

 יָה  -סִ -ֵדי ְגבּול רּו-ָדה עֲ -הּו-ֶרץ יְ -אֶ -מֵ 

          _     _            _        _ 

    יֹון.-ֵרי צִ -רְ -יִים ֲעֵלי הַ -ּסּו עֹוד חַ -ֹלא פַ 

 
" בשורה השנייה היא ְבָדְכיָםהמילה "

" ַהיָםדקדוקית, כדי לחרוז אותה עם המילה "

 בשורה הראשונה.

  :פואטיהמשקל דרך הלחנת ה
 

 

♦    ♦          _♦   ♦   _       ♦   ♦       _ _ 

          * יָם-הַ  |*הֹום-ַמה יֵ  |* ֵעש-גָ -יִתְ  |* ַעף-ַמה יִזְ 

♦  ♦             _     _    ●    ●          _    _ 

    *ְכיָם |-ִּלים ְבדָ |-גַ-הַ  * חַ |-ִבין סֹוד ִשי|-תָ -הֲ 

          _          _          _      _ 

 נּו  -נַחְ |-נּו אֲ -ָתא|-ֶדם אָ -קֶ |ֵפי יָם -חֹו|-מֵ 

            _        _            _       _ 

 נּו    -נַחְ  |נּו ֹלא-ַהרְ |-ָקה מִ -ְרחֹו|-ֶרְך הָ -דֶ |-בַ 

         _            _             _    _ 

ֹ |ַעל   יָה    -לִ |-נּו דָ -ָשא|-נּו נָ -ֵמי|-ַלח ֵמי-ְבד

         _          _            _       _ 

  |*יָה -סִ |-ֵדי ְגבּול רּו|-ָדה עֲ -הּו|-ֶרץ יְ -אֶ |-מֵ 

   _     _      _          _ 

 |**יִים|-חַ  *עֹוד|**ּסּו|-פַ *ֹלא 

   _    _        _             _ 

    |**יֹון|**-צִ |**ֵרי|-רְ *-הַ  |ֵלי*-עֲ 

 

ינים המוסיקליים שהיו בכתיבתו הדקדוקית של אידלסון עוד בהלחנתו הקצנת המאפי .1.1

 המוקדמת

 

"ב, וקשריה לכתיבה בהטעמה   תרפ –"ב   המורכבות הריתמית של השירים בשנים תרע .1.1.1

  דקדוקית

 

מורכבים ריתמית יותר מאלו שנדפסו בתרע"ב. בקובץ ככלל, השירים מהקבצים שנדפסו בתרפ"ב 

השירים מתרע"ב היה שיר מיוחד, "עתידות", שבו חלקי המסגרת נכתבו באשכנזית ואילו החלק האמצעי 

נכתב בהטעמה דקדוקית. הריתמוס בחלק האמצעי, הדקדוקי של שיר זה היה מורכב הרבה יותר 

. גם בקובץ השירים החדש, מתרפ"ב יש שיר ( 220ד בעמוניתוחו  המהריתמוס בחלקים החיצוניים )רא

  :דומה. מדובר בשיר "חיים חדשים" למילותיו של טשרניחובסקי
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טטרמטר ב, , כדרכו בתקופה זומילות השיר הזה בהטעמה אשכנזית ברורהטשרניחובסקי כתב את 

 ., שהם זכרייםהראשונותהשורות שתי אמפיברכי. כל סיומי השורות נקביים, למעט סיום 

5 

9 

14 

19 

25 

31 
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אידלסון מחלק שיר זה לשלושה חלקים ברורים, השונים האחד מהשני הן מבחינה מוסיקלית והן מבחינת 

ועד הסוף( ההטעמות הן  25( והאחרון )מתיבה 8עד  1ראשון )תיבות מיקום ההטעמות שלהם. בחלקים ה

דקדוקיות, ובחלק האמצעי ההטעמות הן אשכנזיות. החלק האמצעי, האשכנזי, הוא חלק מקהלתי וסדור, 

ואילו החלקים החיצוניים הם של שירת יחיד, אינדיבידואלית. כלומר, כמו בשיר "עתידות", שנותח 

  בסוגי ההטעמות משרת את התוכן. ההבדל, גם כאן 220בעמוד 

. במקרה אחד ישנה אפילו ( בחר אידלסון להלחין בהטעמה דקדוקית8עד  1את החלק הראשון )תיבות 

לרע לא תקני. גם ההלחנה של "דקדוקיות יתר", בעת שאידלסון מלחין את המילה המלעילית "שיח" במ

, וכך מקבלת את תחילת התיבהבהמילה "הים" אינה מיטבית מבחינת הטעמות, כשה' הידיעה ממוקמת 

 .ההטעמה במילה זו

המקצב בפסוק המוסיקלי הזה הוא מגוון, וכולל שמונה ערכים ריתמיים שונים. עם זאת, הגיוון הריתמי 

לכתוב מלודיה דומה להלן הדגמה כיצד ניתן היה הרב לא נובע ישירות מההסדרה הדקדוקית של המילים. 

ם צפויים יותר לשל אידלסון, עם הסדרת הטעמות דקדוקית זהה, אך עם פחות מגוונות ריתמית, ומקצבי

)הדבר היחידי שהפכתי בגרסה זו לבהיר יותר, הוא מיקום הטעמת המילה "הים"(. מתקבל כאן מעין 

סרבנד, שהוא בעצמו ריקוד שבו יש חוסר מתאם בין תחילת התיבה לבין התו הארוך בה, אך בכל זאת 

 הוא ריקוד עם משקל ומקצב ברורים וקבועים:   

 

"עתידות", וכמו שנראה בשירים נוספים, המורכבות הריתמית של הלחנתו  אם כך, כמו שראינו גם בשיר

הדקדוקית של אידלסון לא נובעת מהסבת טקסט בהטעמה אשכנזית ללחן בהטעמה דקדוקית, אלא 

קשורים קשר ישיר לכך שהטקסט הולחן בדקדוקית, אך ייתכן שמושפעים גם שאמנם מגורמים אחרים, 

 דשה יחסית לאוזנו וללשונו של אידלסון.מכך שההטעמה הדקדוקית היתה ח

( כתוב בהטעמה אשכנזית. בחלק זה הריתמוס אחיד כמעט לכל 24עד  9החלק האמצעי בשיר זה )תיבות 

. חלק זה הוא משפט מוסיקלי אחד, התמלילאורכו, והסדרת הטקסט בלחן זהה להסדרת הטקסט של 

 .המורכב מארבעה חלקים קצרים ופשוטים, סימטריים באורכם

החורגות מהמשקל הפואטי  עד הסוף( משתמש אידלסון שוב בהטעמות 25בחלק השלישי ) מתיבה 

המקורי של התמליל. הטעמות אלו הן לעיתים דקדוקיות, לעיתים מעורפלות, ולעיתים )במילה "פסו"( 

 : מלרעיות לא תקניות

_       _   _      _         _        _          _  _         _     _ 

י-רְ -ֵלי הַ -עֲ  יִים-עֹוד חַ  ּסּו-ֹלא פַ  י-רְ -ֵלי הַ -עֲ , יֹון-צִ  ר   .   יֹון-צִ  ר 
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, המילה "ציון" מקבלת בהסדרת הלחן הזו המילה "פסו" מקבלת הטעמה מלרעית לא שגרתית ולא תקנית

ניתן לשמוע גם היא הטעמה מלרעית )אך תיקנית(, ואילו מיקום ההטעמה במילה "הררי" מעורפלת, כי 

את התיבות המודגשות בפסוק זה כתיבות הזוגיות, אך גם ניתן לפרש את התיבות האי זוגיות כתיבות 

התחושה הריתמית מעורפלת משהו, וזאת גם  בכל שלוש המילים הללו. עם זאת, חשוב לציין שהמודגשות

במשפט ריתמי: בשל העובדה שהמשפט המוסיקלי מקבל הרחבה פנימית המוציאה אותו מכלל איזון 

מוסיקלי זה שלושה חלקים, שהיו יכולים להיות סימטריים ובעלי אורך זהה של ארבע תיבות כל אחד, 

( מורחב לכדי חמש תיבות. בקלות היה אפשר לשנות את 33עד  29אלא שהמשפט האמצעי )תיבות 

הוא מלחין המשפט הזה למשפט סדור ורגיל, משפט כמו כל המשפטים השגרתיים אצל אידלסון בעת ש

 בעברית בהטעמה אשכנזית:

 

 

ראינו שבשני המשפטים החיצוניים, המולחנים בדקדוקית יש מורכבות ריתמית גדולה הרבה  –אם כן 

יותר מהמורכבות הריתמית של המשפט האמצעי, המולחן בהטעמה אשכנזית. המורכבות הזו אינה נובעת 

ית, כי את שני המשפטים האלה היה ניתן מהלחנה דקדוקית של משפט שנכתב במקור בהטעמה אשכנז

אידלסון. ייתכן כי נקבעו על ידי בנקל להפוך לסדורים ופשוטים יותר, תוך שמירת מיקום ההטעמות ש

סגנון ההלחנה המורכב יותר ריתמית נובע לא מהדקדוקיות עצמה, כי אם מחוסר ההרגל של אידלסון 

 בשימוש בסוג הטעמה כזה.

 

שבו יש תחושה ריתמית לא שגרתית הוא משפט מוסיקלי מתוך "רוח ה' עלי" דוגמא נוספת למקום 

 למילים מתוך ישעיהו ס"א. השיר נכתב בתרע"ז, והוא נמצא בתוך ספר השירים קובץ חדש, תרפ"ב.

 

ניתן לראות שהמשפט המוסיקלי הזה מחולק לשני חלקים בלתי על אף שהמשפט המקראי בנוי כתקבולת, 

ק הראשון מוארך לכדי שלוש תיבות, בעוד שחלקו השני של המשפט בן שתי תיבות. שווים באורכם: החל

גם פיזור מילות הטקסט לאורך התיבות השנייה והשלישית לא נעשה בצורה המקובלת: בתחילת התיבה 

השלישית אין כלל הברה, דבר שאינו נפוץ בהלחנה לטקסט. בעת שאנו נמצאים בסוף התיבה השנייה, 

משנה" מקבלת הטעמה דקדוקית, אך תחושה זו מקבלת ערעור מסוים בעת שמתחילה נראה שהמילה "

התיבה השלישית, שעל תחילתה אין אף הברה. אין זה אומר שהתחושה שמתקבלת היא של הטעמה 



 פרק רביעי: אברהם צבי אידלסון

128 
 

אשכנזית על מילה זו, אלא בייחוד שהלחנת המלודיה לא הותאמה בצורה מיטבית למילים. הלחן נראה 

 . , על התו הראשון בתיבה השלישיתרצוי שתהיה עוד הברה אחת כאילו נכתב לטקסט שבו

 למעשה, ניתן היה לכתוב בצורה ברורה יותר את הלחן הזה, בשינוי המשקל שלו:

 

 

 

 

 

 

ארבע הערות שכדאי להוסיף לניתוח הפראזה הזו: א. הבחירה של אידלסון לכתוב את הפראזה הזו 

לפראזות הקודמות ביצירה, כיוון שהמשקל מתחילת במשקל מרובע לא נובעת משיקולים של התאמה 

היצירה ועד המקום הזה היה המשקל שש שמיניות, וכאן בחר אידלסון לשנותו לארבעה רבעים.      ב. 

אמנם מדובר בפראזה שהיא דקדוקית ברובה, אך, כמנהגו של אידלסון, אינה דקדוקית למהדרין: המילה 

בד המעוותות הריתמית יש כאן הגזמות נוספות, למשל בנושא "כלימה" מולחנת כאן באשכנזית. ג. מל

המנעד, שהוא קיצוני ביותר, ובעצם יכול להיות מותאם רק לזמרת שיש לה יכולות הן של סופרן והן של 

 למעשהדם, "חיים חדשים", גם כאן שירת היחיד היא החריגה )מה שקומצו סופרן. ד. כמו שראינו בשיר ה

 (.הגיוני

 

יותר, מתרס"ח, שגם הוא כתוב דקדוקית ויש לו כתיבה משקלית שאינה מסונכרנת בין שיר מוקדם 

הטקסט, המשקל ודגשי הלחן השונים הוא השיר "הכניסיני תחת כנפך", למילותיו של ביאליק. השיר הזה 

פורסם בתרפ"ב, בקובץ "צלילי ארץ". למרות שנכתב מוקדם, אידלסון החליט לא לפרסם אותו מוקדם, 

מבנית,  מבחינה לא פרסם בפרסומיו המוקדמים עוד שירים שאינם תואמים את הכתיבה הפשוטהכמו ש

ריתמית והרמונית, שאידלסון ניסה להראות כסגנון כתיבתו השגור בשנים המוקדמות. בספריו מתרפ"ב, 

ש שכוללים שירים רבים יותר הכתובים בדקדוקית, ואולי לכן הם כוללים גם שירים רבים יותר שבהם י

 הלחנות ריתמיות לא שגרתיות, השתלב השיר הזה יפה.

ייתכן שהסיבה לפרסום המאוחר של שיר זה, וגם של שירים דקדוקיים אחרים שנכתבו מוקדם, היא 

, ומסיבה זו הוא חשב שתהיה של אידלסון ההטעמה הדקדוקית נשמעה עדיין פחות שגורה על אוזניוש

העוסק בפרסומים מאוחרים לשירים מודאליים מוקדמים   6.2.3.1בסעיף פחות שגורה על אוזני מאזיניו. 

 של אידלסון, יינתנו אישושים לסברה זו. 
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הטעמה אשכנזית,  ,משקל פואטי

 :טרוכאיטטרמטר 

             _       _      _   _ 

 ֵפְך,        -ַחת ְכנָ -נִי ּתַ -ִסי-נִי-ַהכְ 

_   _       _    _ 

 חֹות,           -אָ -יִי ִלי ֵאם וְ -הֲ -וַ 

_     _        _        _ 

 ִשי,    -ַלט רֹא-ֵקְך ִמקְ -יִהי ֵחי-וִ 

    _    _     _   _ 

         חֹות.-דָ -נִ -ַתי הַ -ּלֹו-ַקן ְּתפִ 
.    

  :פואטיהמשקל דרך הלחנת ה
                         _   _●        ●    ●    _ 

         * ֵפְך|-ַחת ְכנָ -ּתַ  *נִי*-ִסי|-נִי-ַהכְ 

_   _       _    _ 

            ****|*חֹות-אָ -וְ  *ֵאם|יִי ִלי -הֲ -וַ 

●        ●     ●    _     _        _        _ 

     *** ִשי|-ַלט רֹא* -ִמקְ  *ֵקְך|-יִהי ֵחי-וִ 

●    ●                ●_     _        _ 

         ****|*חֹות-דָ -נִ -ַתי הַ |-ּלֹו-ַקן ְּתפִ 
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

הפואמה של ביאליק כתובה, כמובן, באשכנזית כפי שניתן לראות במסגרת המשקל הפואטי של השיר, 

 .ברורה וסדורה, בטטרמטר טרוכאי

תווים שהם 

דיסוננטים 

מודגשים 

הממוקמים 

במקום לא 

נכון בתיבה 

יחסית 

לתפקודם 

 ההרמוני
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דקדוקית בעלת סדירות מסוימת, וניתן להלחינה בשש שמיניות. השורה להחיל על שיר זה הסדרה ניתן 

השלישית מקבלת סדירות מעט שונה מהשורות הראשונה, השנייה והרביעית, אך גם לה יש קצביות 

 פנימית סדירה:

 

 

                       _             _        _ 

 | ֵפְך **,-ַחת ְכנָ -* נִי ּתַ -| ִסי-נִי-* ַהכְ 

            _                   _ _ 

 | חֹות * , -אָ -וְ | יִי * ִלי ֵאם  -הֲ -* וַ 

    _            _           _              _ 

 | ִשי **, -ַלט * רֹא-| ֵקְך * ִמקְ  -יִהי * ֵחי-וִ 

_              _        _            _ 

 | חֹות **. -* דָ  -נִ -| ַתי * הַ  -ּלֹו-ַקן ְּתפִ 
 

 

ורה דקדוקית על ידי העתקת הטעם האשכנזי זאת ועוד, את השורות השלישית והרביעית ניתן לגזור בצ

 הברה אחת קדימה בצורה עקבית ונוחה למדי. הנה המקור האשכנזי, בטטרמטר טרוכאי:

 

_      _          _      _ 

ייִהי -וִ  ֹּאַלט -ִמק  ֵקְך -ח   -^ -^ -^ -ִשי,   ^-ר

_        _     _    _ 

ן  -^ -^ -^ -חֹות.       ^-דָ -נִ -ה  ַתי -לֹו-ְּתפִ  ק 
 

 

 והנה העברתו הסדורה לדקדוקית, בטטרמטר ימבי:

    _       _        _        _ 

ְך-ֵחי יִהי-וִ   ^ -^ -^ -^ -,   ִשי-רֹא ל ט-ִמקְ  ק 

      _      _     _    _ 

פִ ַקן  י-ּלֹו-ת      ^-^ -^ -^ -.        חֹות-דָ -נִ-הַ  ת 
 

 

אידלסון הלחין שיר זה בהטעמה דקדוקית, במלודיה בעלת מורכבות ריתמית רבה ביותר: המקצבים 

יש חוסר התאמה )במילים "אחות" ו"נידחות" המוקפות בעיגול בתווים( מגוונים מאוד, ובסיומי המשפטים 

ם אלה מילישל בין ההרמוניה שהמלודיה יוצרת לבין קווי התיבה והטקסט. התחושה שמתקבלת מהלחן 

היא שיש עליהן דיסוננט מודגש, שנפתר לפעמה חלשה, אלא ש"הפעמה החלשה" מופיעה בתוויו של 

לא משובצת הברת טקסט. סידור המקיים מתאם  האמורותאידלסון בתחילת התיבה, ובתחילת התיבות 

 גדול יותר בין ההרמוניה המתפרשת מתוך המלודיה, הטקסט והמשקל היה יכול להיות כזה:
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סידור משקלי כמו המוצג לעיל אכן מראה שתחושת המשקל בשיר זה אינה קבועה. המילה "הכניסיני" 

לה מבחינת המיקום  הביטוי המקבילהיא מילה מלעילית, ועל כן היא מולחנת אצל אידלסון בטבעיות רבה. 

 תווגים אורק אם ה למילה הכניסיני מקבילביטוי זה כנפך", אלא שתחת א "ובתחושת המשקל ה

מתרחשת . אידלסון בחר להלחין אותה בדקדוקית, ולכן ובאשכנזית, על פי ההטעמה שביאליק הועיד ל

את המשפט בפעמה )שמוחזרת בהפסקות בין  מקצרתכל המשך המשפט, בצורה ה שללאחור  הסטה

המשפטים(. הלחנה משוכתבת של המשפט הזה, באשכנזית, מכניסה סדירות ליחסים בין הטקסט ללחן, 

 ולה להיראות בערך כך:ויכ

 

 

 

 

 יש מקום להשערה שאידלסון כתב לחן זה תחילה באשכנזית, ואחר כך המירו לדקדוקית.
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-המילים. הלחן נכתב ב ןרוסי אלכסנדר קריין לאות-להזכיר בשלב זה את לחנו של המלחין היהודיכדאי 

על פי אסתרית בלצן. 1916
435
.1919שנת פרסומו ע"י החברה למוסיקה עברית במוסקבה היא  

436
בכל  

קריין הלחין את  זה נכתב שנים אחדות, מעטות, לאחר לחנו של אידלסון, אך פורסם לפניו.  לחןמקרה 

השיר הזה בהטעמה אשכנזית סדורה. המלודיה שונה מזו של אידלסון, והיא מורכבת וכרומטית. מבחינה 

בין שני הלחנים, אלא שההלחנה האשכנזית של קריין גורמת לסדירות המשקלית קצבית יש דמיון רב 

שלעיל. הנה תחילת לחנו של קריין לשיר "הכניסיני". הובאה בדוגמא המשוכתבת בצורה דומה לזו ש

המילים המוקפות בעיגול הן מילים מוטעמות אשכנזית הממוקמות בפעמה חזקה לחלשה בתיבה, בצורה 

המשפט הראשון כתי את ההסדרה האשכנזית המשוכתבת בשירו של אידלסון. להלן זהה לצורה שבה ער

 לחנו של קריין לשיר:  מ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

נשוב לדיון בלחנו של אידלסון לשיר. ייתכן שבשל מורכבות השיר מבחינת ההתאמה בין המילים למשקל 

אולי גם יחסו ולדגשי הלחן לא ראה אידלסון לנכון לפרסם את השיר הזה בקבצים המוקדמים שלו. 

ר להטעמה הדקדוקית, והערכתו השגויה את מידת התקבלותה בעם תרמה לכך שבחר לא לפרסם את השי

השורה התחתונה היא שסגנון כתיבה מורכב ריתמית היה לאידלסון עוד בראשית כתיבתו,  מוקדם יותר.

לספק לעם מנגינות קליטות יותר, כדי לענות על הצורך העדיף אך אז הוא בחר להצניע אותו, ותחתיו 

 סדורה. נתן משקל לכתיבה יותר מורכבת שלו, ופחות  כברברפרטואר. בפרסומים משנת תרפ"ב הוא 

 

                                                           
435
, 3 מפתח, "ביאליק נ"ח של לשירו הלחנות ארבע סביב הרהורים: כנפך תחת הכניסיניאסתרית בלצן, " 

 39-25' עמ, (1999 ינואר)
436
 (.1919, )מוסקבה: החברה למוסיקה עברית, הכניסיני לקול ופסנתראלכסנדר קריין,  
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 :3הטעמה אשכנזית, דימטר אמפיברכי ולעיתים פיאון   ,משקל פואטי

            _  _    
 פתח במילה הלא, ליצירת איזון בין שני חלקי השורה(-החטף איפוס)    -^- -^-    6רס              -ח-סם ל-הלא ק

                _  _    
 , שלהן יש רק פרשנות משקלית אחת(9-ו 5)שורה זו מותאמת לשורות    -^-- -^-    7יה          -פ-ע-קח עפ-עת תפ

          _  _    
 -^- -^-      6נה                 -לב-סם ל-ק-ו

         _  _    
 -^- -^-     6יה                    -נ-סף פ-כ-ב

            _     _    
 -^-- -^-  7ע             -קי-ר-סם ל-הלא ק

           _  _    
 -^- -^-    6הר                -טו-לת ל-תכ-כ

                _  _    
 (9-ו 5ווא באות ל', להתאמת המשקל לשורות איפוס הש)  -^-- -^-   7גה           -כבי נו-סם לכו-ק-ו

        _  _    
 -^- -^-    6   הר                 -זו-הב ל-ז-כ

                _  _    
 -^-- -^-     7  רת          -נ-כי-סם ל-הלא ק

            _  _    
 -^- -^-    6   אים            -ל-טפה ט-עו-ב

            _  _    
 (-^- -^-הברות, אם מאפסים את השווא באות ל':   6או )    -^-- -^-      7 יה               -מ-מי-סם ל-ק-ו

           _  _    
 -^-- -^-      7  ח                 -ר-י-גה ה-נו-ל

 

(.1922בשנת תרפ"ב ) התאמה ריתמית מורכבת ניתן למצוא גם באופרה "יפתח", שפורסמה
437
באופרה  

ת בין הטקסט ללחן בשל מיקום ההטעמה במילים. ומורכבקיימת שבהם זו ישנם מספר שירים )או אריות( 

אחד מהשירים הללו הוא "יפי הארץ", הנמצא בסוף המערכה השנייה באופרה, ומופיע גם בספר "צלילי 

חוסייני.לדברי אידלסון, השיר מתבסס על לחן ערבי במקאם ארץ". 
438
ת הליברית לאופרה חיבר א 

אידלסון בעצמו, בשפה המחקה את הסגנון המקראי, והמראה שליטה יפה ברבדי הסגנון המקראי, על 

אוצר המילים, התחביר ומטבעות הלשון אשר בו. הטקסט של הליברית אינו שקול, ועל כן קשה לקבוע 

קדוקית, אך לעיתים ניתן למצוא בו שרידים אשכנזית או ד בהטעמההאם הוא הצטייר בראשו של אידלסון 

של תחושה משקלית מסוימת, כמו שאדגים בשיר שלפנינו. בשיר זה ניתן לחוש את משקל הטקסט ואת 

אחיד לגמרי: כמות ההברות בכל שורה משתנה, וכך גם  שאינו הטעמותיו, על אף שהטקסט שקול במשקל

 .ות בכל שורהמסידור ההברות המוטעמות והבלתי מוטע

                                                           
437
 .190ראו טבלת פרסומי אידלסון בעמוד  

 
438
 A. Z. Idelsohn, "Der Juedische voksgesang im lichte der orientalischen music", p.258. 
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 :3הטעמה אשכנזית, דימטר אמפיברכי ולעיתים פיאון  ,פואטיהמשקל דרך הלחנת ה

_           _ _   _  

            בתווים מופיעה המילה "חרס" ובטקסט המילה "חרסה". אין הבדל משקלי ביניהן   |רס*-ח-ל|סם -לא ק-ה

   _    _          _  _    

 |יה-פ-ע-עפ |*קח-תפ *עת

     _   _ _    

        הטעמה מלרעית לא תקנית על "קסם"       |נה*-לב|-סם ל-ק-ו

 _       _  _    

                     |*יה*-נ|-סף פ-כ-ב

_         _  _     ●●  _ 

        "לרקיע"  הטעמה מלרעית לא תקנית על    |ע-קי*-ר-ל|סם -לא ק-ה

                 _  _    

                 |הר-טו*-ל |*לת*-תכ-כ

  _  _     _     _●   ●  _    

   "קסם" ו"נוגה" הטעמה מלרעית לא תקנית על         |גה-בי נו-כ-כו|-סם ל-ק-ו

    _   _  _    

 הר                  *-זו|-הב ל-ז-כ

       _        _  _      _ 

           ** רת-נ|-כי-סם ל-ק |***לא|-ה

   _      _      

              |אים*-ל-ט |*טפה-עו-ב

_      _     _  _    

                     |יה-מ-מי-ל |סם-ק*-ו

  _    _  _    _    

        "לנוגה" הטעמה מלרעית לא תקנית על          |ח-ר-י-ה |*גה-נו-ל
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5 

9 

12B 

17 

23 

מוקפות 

בעיגול: מילים 

מלעיליות 

שבהלחנתן 

יש הטעמה 

מלרעית לא 

 תקנית



 פרק רביעי: אברהם צבי אידלסון

111 
 

למרות המשקל המשתנה של השורות, יש בו מעין קצביות קבועה, בעיון בתמליל לשיר זה, ניתן לראות ש

 בחרתי לאפסהנובעת הן מתחילת השורות, שתמיד מתחילות בהשפלה )בשורות שמתחילות במילה "ֲהֺלא" 

בהשפלה אחת בלבד(, הן מסיומי השורות, שהם תמיד  יתחילוגם שורות אלו על מנת שפתח, -את החטף

נקביים, והן מכמות ההרמות לשורה, שהן תמיד שתיים. כמו שירים רבים בתקופה זו, גם שיר זה נוטה 

למלעיליות מובהקת: תשע עשרה מילים מתוך עשרים ותשע הן מלעיליות )הן באשכנזית והן בדקדוקית(. 

 יות בעברית הן קבוצת מיעוט, ולכן נתון זה חורג בצורה קיצונית מהשגור בעברית.המילים המלעיל

למעשה, יש בשיר זה רק חמש מילים היכולות להיקרא במלרע בצורה דקדוקית )המילים: "תפקח", 

"ללבנה", "כזהב", "בעוטפה" ו"טלאים"(. יש עוד מילה אחת, "לכוכבי", שבה מופעל הכלל של "נסוג 

ס לשימוש בתקופה זו.אחור", שנכנ
439
באתנחתא ובסוף  ה"נסוג אחור" היה נפוץ בעברית המקראית 

פסוק.
440
.גם בנסיבות אחרותבשירים דקדוקיים מראשית המאה העשרים הוא נפוץ  

441
על פי התחושה  

הריתמית המתהווה מכל כך הרבה מילים מלעיליות שאינן נתונות לפרשנות, מקבלות גם חמש המילים 

נות תחושה ריתמית ברורה, בשל המשקל הברור הנובע מהמילים שלצדן, וממשקל שכן נתונות לפרש

השורות האחרות בשיר, ונראה שאידלסון חשב עליהן באשכנזית כשהוא חיבר את הטקסט. נשים לב 

 שמדובר בטקסט שאידלסון ניסה לשוות לו סגנון מקראי.

עיות לא תקניות. המילים "רקיע" ההלחנה של אידלסון לשיר זה הופכת מילים מלעיליות רבות למלר

( 25, 23(, ו"לנוגה" )תיבות 11(, "בכסף" )תיבה 10(, "נוגה" )תיבה 9(, "וקסם" )תיבה 6)תיבה 

מהמילים המלעיליות בשיר עוברות הסבה מלרעית.  40%, כלומר: כמעט לא תקניותהופכות למלרעיות 

שלוש מולחנות באופן דקדוקי שאינו משתמע דווקא מתוך חמש המילים הדקדוקיות בשיר, רק מצד שני, 

( מולחנות באופן מעומעם, המפזר את 17( ו"טללים" )תיבה 10לשתי פנים. שתי מילים, "לבנה" )תיבה 

ההברות האחרונה והלפני אחרונה במילה באופן סינקופטי על הפעמות הרביעית והשנייה בתיבה 

 בהתאמה.

: בחלק צליל –לחנה שבה חוסר התאמה קיצוני ביחסי מילה אם כך, ניתן להגיד שבשיר "יפי הארץ" יש ה

הלחנה מתנגדת למקום הטבעי של הטעם במילה. ובחלק אחר מהמילים ה, מהמילים מקום הטעם מעומעם

גם מבחינה משקלית, יש כאן חוסר תיאום בין הכתוב לבין תחושת המשקל המתקבלת בפועל: שתי 

( נשמעות כקדמה שהוזזה מהפעמה הנכונה, מה 9-ו 5בות השמיניות הפותחות יחידות מוסיקליות )בתי

שמעוות את תחושת ההטעמה.
442
היא מלעילית מבחינת מיקומה בתיבה, אך  5המילה "קסם" בתיבה  

בדיוק להיפך: היא מולחנת מלרעית, אך נשמעת ספק מלעילית. חוסר  B9נשמעת ספק מלרעית, ובתיבה 

                                                           
439
 .77 א בפרק המתודולוגיה, בעמודלעיון בהגדרתו של "נסוג אחור", נא לקרו 
440
 ,"Revell, "Nesiga and the history of the Mesorah, וגם: 206-208ייבין, "המסורה למקרא", עמודים  

pp.37-47. 
441
עמודים , וכן כגן, "מכלי אל כלי, מנסיונו של יעקב כהן", 78 -76, עמודים הזמר העברי בראשיתורשף,  

190-191 ,281 . 
442
חוסר תיאום המתפרש כמוצלח ומשרת את הטקסט ואת אופייה של המוסיקה ניתן למצוא ב"אהבת  

 Krebs, " The Expressive Role of Rhythm and Meter in Schumann’s Lateהמשורר" מאת שומאן. לעיון ראה 
Lieder". 
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-טטרמטרהטעמה אשכנזית,  ,משקל פואטי

 :דקטילי-אמפיברכי ואח"כ טרימטר

                _       _           __ 

"ועתה" לה,  -גי-פוך ל-ה-נו נ-ער-תה את צ-וע

. דקדוקית, אך מכניסה את המשך השיר למשקל אשכנזי

 פתח-הטעמה על החטףב"נהפוך" 

         _         _     _         _ 

 שורה אשכנזית  לה,-הי-הל ב-נה כי ת-ב-ל-לאור ה-ו

_         _           _ 

    שורה אשכנזיתרים,             -בשי-חול ו-מ-צא ב-נ

 _             _         _ 

    שורה אשכנזיתרים,         -כו-זז בכיר-נפ-קד ו-נר

_              _           _ 

   שורה מעורבת הטעמתית, אך חן,   -אח בנות ה-אח, ה-ה

 שומרת על המשקל          

_         _           _ 

 שורה מעורבת הטעמתיתכן        -אח כן ו-אח, ה-ה

לשם שמירת המשקל, עם מיקום הטעמה שונה במילה 

 החוזרת פעמיים

         _             _   _ 

 שורה דקדוקיתכן      -לי-פות רג-מנה כ-שי

      _          _    _ 

 שורה מעורבת הטעמתית, אך לות.    -י-א-כ-יות ו-צב-כ

 שומרת על המשקל

   

-טטרמטרהטעמה דקדוקית,  ,משקל פואטי

 (:ואח"כ טרימטר אמפיברכי אנפסטי

          _          _           _            _ 

 לה,  -גי-הפוך ל-נו נ-ער-תה את צ-ע-ו. 1

               _           _      _          _ 

      לה,-הי-הל ב-נה כי ת-לב-אור ה-ל-ו. 2

       _            _          _ 

 רים,             -בשי-חול ו-מ-צא ב-נ. 3

         _               _         _ 

 רים,         -כו-זז בכיר-נפ-קד ו-נר. 4

        _              _            _ 

 חן,     -אח בנות ה-אח )*(, ה-ה. 5

       _         _             _ 

 כן            -אח כן ו-אח )*(, ה-ה. 6

    _           _              _ 

 כן      -לי-פות רג-מנה כ-שי. 7

                     _      _   _ 

 .לות-י-א-כ-יות )*( ו-צב-כ. 8

   

בתיבה  5/4ל השיר. דבר בולט לעין הוא המעבר למשקל הסדירות הזה בא לידי ביטוי גם בכיתוב משק

השביעית )שהיא התיבה השלישית של המנגינה, לאחר ההקדמה(. אך למעשה ישנן תיבות רבות שתחושת 

המשקל הפנימית בהן מעורערת, והפעמה הרביעית )האחרונה( בתיבה מקבלת תחושה יותר חזקה מהראוי 

, 8 , 6מכל התווים האחרים הנמצאים בתיבה זו. מדובר בתיבות  לה באופן טבעי, לרוב על ידי תו הארוך

 זו הפעמה השנייה שמקבלת דגש לא טבעי(. 18-ו 15)בתיבות  24, 22, 18, 15, 10

נערות  מוסיקה שבו בהקשר הריתמי, הוא שיר-עוד שיר באופרה הזו שכדאי להתבונן ביחסי הטקסט

וגם  בדקדוקיתגם ניתן לשקול את השיר הזה  .רהממוקם במערכה השנייה של האופ שיר זה גםיסכה. 

 הנה מילותיו: באשכנזית, אם כי השקילה הדקדוקית יוצאת סדירה יותר.
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 הלחן של השיר מובא בקיצורים מסויימים, מפאת החזרתיות שבו:
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 הטעמה אשכנזית(: , דקטילי-אמפיברכי ואח"כ טרימטר-טטרמטר)פואטי המשקל דרך הלחנת ה

              _   _●    ●  _      _●●   ●            ●   _            

 כל המילים בו באשכנזית.משפט מורכב ולא אחיד ריתמית המסדר את   |לה-גי-פוך ל-ה-נ |נו-ר-ע-את צ |*תה*-ע|-ו

         _             _●  ●       __●   ●       ●_       ●  _ 

    משפט המשלב באופן שווה הטעמות אשכנזיות ודקדוקיות.  |לה-הי-הל ב-כי ת |נה-ב-ל-נה ה|-ב-הל *לאור|-ו

        _           _                _  _ 

    שורה אשכנזית             |רים-בשי-ו *חול-מ|-ב *חול-מ-ב*צא -נ

_     _        _                             _  _ 

    משפט המשלב הטעמות אשכנזיות ודקדוקיות.         |רים-כו-בכיר *כר-נכר|-ו *כר-נכר-ו*קד -ר-נ

  _         _         _ 

 שורה דקדוקית     |*חן-בנות ה ***אח

          __    _ 

 שורה אשכנזית            |כן-אח כן ו**-ה

        _         __       _ 

    משפט המשלב הטעמות אשכנזיות ודקדוקיות.      |*כן-לי-רג |פות-מנה כ-שי

_            __    _ 

    משפט המשלב הטעמות אשכנזיות ודקדוקיות.    |לות-י-א-כ|-יות ו-צב-כ

זה ניתן לשקול הן באשכנזית והן בדקדוקית. השקילה האשכנזית בשיר זה יכולה להיות  תמלילאת 

שקילתו הדקדוקית של השיר סדורה  גםערבוב הטעמות. מרבה באידלסון לאור כך שבייחוד  הגיונית,

האחידות ההטעמתית מעניקה לה הגיון פנימי רב יותר, ולכן ייתכן וקצבית, והיא יותר אחידה הטעמתית. 

 . בדמיונואידלסון שמע אותה ש

, ובייחוד 6, 5הנמצאות באמצע שורות  )*( בגרסת המשקל הזו אלו ההפסקותהדבר היחידי שלא אופייני 

הפסקות אלו הן באורך זמן של הברה אחת, ונובעות בצורה טבעית וברורה מאליה מהריתמוס הקבוע  .8

 שנוצר בשורות שקדמו להן. דקלום השיר בצירוף ההפסקות האלו יוצר רצף ריתמי אחיד של כל השיר.

ה הליברית עדיין לא היה אופייני לשבץ הפסקות במהלך שורות. הראשונה שהתחילה בתקופה שבה נכתב

בכך בשירה העברית היתה המשוררת רחל. אמנם שיריה הראשונים פורסמו בערך בתקופה שבה נכתב 

אך שיבוץ ההפסקות במהלך השורות כפי שהופיע אצלה, נחשב כסגנון אישי, ולא כתחילתו הטקסט הזה, 

ירה. בדור מאוחר יותר, אצל שלונסקי, אלתרמן וחלפי, נעשה הסגנון בעל ההפסקות של זרם חדש בש

.במהלך השורה לנפוץ ורווח
443
המשוררים שמהם הושפע אידלסון )ובראשם ביאליק, טשרניחובסקי  

נשארנו ללא הכרעה ברורה באלו  –הפסקות במהלך שורות השיר. אם כך שבץ ויעקב כהן(, לא נטו ל

ה נכתב שיר זה. ניתן אולי לחשוב שעל ידי עיון בלחן נוכל לזהות באיזו הטעמה משתי צורות ההטעמ

דרך הלחנת התכוון אידלסון לכתוב את מילותיו שלו, אך מיד נראה שגם דבר זה אינו אפשרי. הנה 

 :שיר זההמשקל הפואטי ל

גם בשיר זה, כבשיר הקודם, אין קשר בין מערך ההטעמות בהלחנה שלו לבין מערך ההטעמות בפואמה 

                                                           
443
 .175, עמוד משקל וריתמוס בשירה העברית החדשה, הרשב 
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אידלסון מתייחס לטקסט כאל טקסט חסר משקל. הוא לא משמר בעת ההלחנה ניתן לראות ש השקולה.

היה לחשוב שאידלסון יוותר על האחידות  אפשרמאומה מהמשקל שהוא עצמו כתב בטקסט. זאת ועוד: 

שקלית למען יצירת אחידות מסוג אחר כלשהו: אחידות הטעמתית )אשכנזית או דקדוקית(, אחידות המ

קצבית, אחידות מוטיבית וכדומה. גם את זאת אידלסון אינו עושה. בפועל, הוא כתב טקסט קצבי, ממושקל 

ניסה ומלא חיים ותנופה, והלחין אותו בצורה שלא משמרת את הקצביות והמשקל שבו, אך גם לא מכ

 לתוכו דברים מאחדים אחרים.

כפי , וכשכתב את הליברית חיבר את המילים בנפרד מהלחןמשתי הדוגמאות האחרונות ניכר שאידלסון 

לא התנגנה בראשו המוסיקה שתלווה את הליברית הזו. אישוש לטענה הזו אפשר למצוא במקום הנראה 

יסכה. בשלב מסויים האומנת לאוזני יה נוסף באופרה: במערכה ב' האומנת של יסכה בת יפתח שרה אר

אומרת ליסכה את המילה "ָאִביְך" )בסיפור שנסב על יפתח אבי יסכה(. באופרה הלחין אידלסון את המילה 

    כ"ָאִביָך". אין ספק שדבר זה מרמז על נתק של אידלסון מהטקסט ומתכנו בעת שהלחין אותו.

עבר לכתיבה בהטעמה דקדוקית אצל אידלסון לבין הדוגמאות שהובאו בסעיף זה מנסות לקשור בין המ

כתיבה פחות סדורה ריתמית ופחות עקבית, בצורה שמאפילה על בהירות מלודית ומערערת את תחושת 

המשקל. סגנון כתיבה כזה קיים אצל אידלסון כשהוא כותב בעברית דקדוקית, אך לא קיים אצלו בכתיבתו 

(. ברבים  5.2 משקלית רבה )דוגמאות לכך ניתנו בסעיףבעברית אשכנזית, שם יש סדירות ובהירות 

מאשר בחלק ניכר  יותר סדורמהשירים האשכנזיים שלו ניתן למצוא מערך מלודי בעל הגיון פנימי 

משיריו הדקדוקיים. מסיבה זו אפשר לשער שאידלסון היה מורגל יותר בשימוש בעברית אשכנזית, 

ע מימים ימימה, ואילו בעברית דקדוקית כתיבתו היתה מלווה בקשיים, שהתבטאו הן שאותה הכיר ויד

לחן, והן בחוסר סדירות בפרמטרים נוספים כמו המקצב הפנימי של -במיקום ההטעמות ביחסי הטקסט

   השיר ומשקלו.

יצירתו,  עם זאת, חשוב לציין שחלק ניכר משירי אידלסון כתוב, בתקופה זו כמו גם בתקופה המוקדמת של

רוב השירים הכתובים בפשטות שכזו מולחנים בהטעמה אשכנזית או  בפשטות ריתמית, מלודית ומבנית.

הדוגמאות שהבאתי כאן ועוד אביא בהמשך אינן מעידות על כלל יצירתו, אלא רק על  אשכנזית ברובה.

. ביטוי אישית יותרואת הנורמה, ומראים זווית  הסדירות הרגילההחלקים המיוחדים שבה, השוברים את 

. לפרקים חיפושים מגבולות הידוע והמקובל ותהיוצאלעיתים הדבר מתבטא בחיפוש דרכים שונות לביטוי, 

 .אלו נשמעים לא שגרתיים ומפתיעים

 

 

 



 פרק רביעי: אברהם צבי אידלסון

111 
 

)הטעמות היתר מסומנות רק בתיבות הרלוונטיות להבנת דרך הלחנת הטקסט 

  :הטעם העיקרי במילה(

 _     _      _●     ●      ●    ●  _    _   =        _    =            =_        _ 

ֹ  ֵאי-רְ -קו|-וְ  *ָבת*-שַ  |*ֵרי-מְ -שו |*ךׇ -תְ -כּו-לְ -מַ |-בְ  חּו-מְ -יִשְ   |***נֶג|*-ע

_      _         _     _       _            _         _        _     _     =          _ 

 |***ְך|*-בֵ -טּו-מִ  |*גּו*ַענְ |*יִתְ *-וְ  |*עּו-בְ -יִשְ  |*ָּלם*כ   |*ִעי-ִבי-שְ  |ְדֵשי-קַ -מְ  ַעם

  _     _       _      _●    ●         _            _ 

 |***ּתֹו|*-ַדשְ *-קִ |-וְ  בֹו תָ -ִצי-רָ  |ִעי-ִבי-ַבּׁשְ -ּו

    _        _       _●    ●   _                           _●  ●  ●          ●   _     _ 

 |***ִשית|*-ֵרא-בְ  ֵשה-עֲ -מַ |-לְ  **ֶכר|***זֵ  |תָ -ָרא-קָ  תֹו-אֹו| ִמים-יָ  ַדת-ֶחמְ 

 

 

 
    

    טשטוש מקום הטעם במילות הלחן, או בחירה לא שגרתית למקום הטעם בשנים  .1.1.1

  "ב  תרפ –"ב   תרע

אידלסון נטייה רבה יותר להלחין שירים בהטעמה דקדוקית, עדיין יש למרות שבשנים אלה יש אצל 

מקרים שבהם מקום הטעם מטושטש למדי, לעיתים לאורך שיר שלם. בסעיף הקודם ראינו זאת בשירים 

שבהם המורכבות ההטעמתית השפיעה גם על המערך הריתמי הכולל של השיר. כעת נראה דוגמאות של 

ר מורכבות ריתמית של צהטעם במילה, למרות שטשטוש זה אינו יו שירים שבהם קיים טשטוש מקום

 המלודיה.

 המופיע בספר השירים, קובץ חדש, תרפ"ב:  ,מן התפילהלמילים  דוגמא לשיר כזה הוא השיר "ישמחו"

 

 

 ְבַמְלכּוְתךׇ  יְִשְמחּו

 עֹנֶג ְוקוְרֵאי ַשָבת שוְמֵרי

 ְשִביִעי ְמַקְדֵשי ַעם

ָּלם  ִמטּוָבְך ְויְִתַענְגּו יְִשְבעּו כ 

 ְוִקַדְשּתֹו בֹו ָרִציתָ  ּוַבְּׁשִביִעי

 ָקָראתָ  אֹותֹו יִָמים ֶחְמַדת

 ְבֵראִשית ְלַמֲעֵשה זֵֶכר
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שני רבעים, וברובו יש חלוקה פנימית של שמיניות וחלקי שש עשרה. מסיבה זו שיר זה כתוב במשקל 

בצורה  פעמות חזקותניתן לראות הן את תחילת הרבע הראשון והן את תחילת הרבע השני בתיבה כ

פעמים רבות בשיר זה מלחין אידלסון  -שמקשה לקבוע את ההיררכיה בחלק גדול מהמילים. זאת ועוד 

, בצורה המקובלת בהלחנת כתלת הברתיות, ע"י הפיכת שווא באמצע המילה לתנועהמילים דו הברתיות 

. בשיר זה, כמעט כל השוואים שבהם מדובר הם שוואים נעים, חלקם שוואים נעים שהגויים שירים

במקורם וחלקם שוואים נעים שאידלסון החליט לתת בהם הגייה. יש גם שווא מרחף אחד )באות ל' במילה 

"( שאידלסון מחליט להניעו. בגלל הנעת השוואים הללו רבות מהמילים שהן דו הברתיות במקור ַמְלכּוְתךׇ "

האם  ודואליות, במילים אלו ערפול ים. כך נוצרשיש בהן שלוש הברות פונטיותמתרחבות בפועל למילים 

 מילים אלה יכולות בשל כךההברה הראשונה היא בעלת הטעמת היתר או ההברה האחרונה במילה. 

להתפרש כמילים דקדוקיות או אשכנזיות )למשל במילים "ישמחו", "שומרי", "קוראי"(. ברמה 

ההיררכית הנמוכה של ההטעמות שני המקומות מוטעמים. ברמה היררכית גבוהה יותר, יש דירוג בין שתי 

ן ההטעמות הללו, אלא שלרוב, מאזינים מתייחסים בסלחנות לגבי עודף הטעמות במלודיה, אם יש בי

מצבור ההטעמות הללו אחת הממוקמת במקום הנכון. להלן טבלה המציגה את טשטוש מקום הטעם 

 במילות השיר ברמה ההיררכית הנמוכה של התחושה המשקלית:  

 

מספר  המילה

 התיבה

מקום 

 הטעם

מה מחזק את מקום  מה תומך בטשטוש, אם יש

 הטעם

של המילה נמצאות על  התקניות שתי ההברות מטושטש 1 ישמחו

 פעמה חזקה.

על ההברה הראשונה יש 

דגש בגובה )=אשכנזי 

 מעומעם(

   דקדוקי 2 במלכותך

של המילה נמצאות על התקניות שתי ההברות  מטושטש 3 שומרי

 פעמה חזקה.

על ההברה הראשונה יש 

דגש בגובה )=אשכנזי 

 מעומעם(

פעמה שתי ההברות של המילה נמצאות על  מטושטש 4 שבת

חזקה. על ההברה הראשונה יש דגש בגובה, על 

ההברה האחרונה יש דגש של צליל ארוך 

 משכניו.

 

של המילה נמצאות על התקניות שתי ההברות  מטושטש 5 שומרי

 פעמה חזקה

על ההברה הראשונה יש 

דגש בגובה )=אשכנזי 

 מעומעם(

שתי ההברות של המילה נמצאות על פעמה  מטושטש 6 שבת

 חזקה.

תי ההברות יש בש

מליסמה, אך בהברה 

השניה המליסמה מפותחת 

 יותר )=דקדוקי מעומעם(

   אשכנזי 7 וקוראי

שתי ההברות של המילה נמצאות על פעמה  מטושטש 8 עונג

חזקה. בהברה הראשונה יש מליסמה גדולה. 

ההברה השנייה מודגשת ע"י צליל ארוך, מה 

בין שיוצר טשטוש בין מלעילי למלרעי )ולא 

 אשכנזי לדקדוקי(.

 

חד  1 עם

 הברתי

  

   אשכנזי 1 מקדשי

   דקדוקי 2 שביעי
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שתי ההברות של המילה נמצאות על פעמה  מטושטש 3 כולם

 חזקה.

על ההברה הראשונה יש 

דגש בגובה )=אשכנזי 

 מעומעם(

של המילה נמצאות על התקניות שתי ההברות  מטושטש 4 ישבעו

הראשונה יש דגש  פעמה חזקה. על ההברה

בגובה, על ההברה האחרונה יש דגש של צליל 

 ארוך משכניו.

 

של המילה נמצאות על האחרונות שתי ההברות  מטושטש 5-6 ויתענגו

 פעמה חזקה.

בשתי ההברות יש 

מליסמה, אך בהברה 

השניה המליסמה מפותחת 

 יותר )=דקדוקי מעומעם(

המילה נמצאות על של האחרונות שתי ההברות  מטושטש 7-8 מטובך

פעמה חזקה. בהברה הראשונה יש מליסמה 

גדולה. ההברה השנייה מודגשת ע"י צליל ארוך, 

מה שיוצר טשטוש בין מלעילי למלרעי )ולא בין 

 אשכנזי לדקדוקי(.

 

   אשכנזי 9,13 ובשביעי

   מלרעי 10,14 רצית

חד  10,14 בו 

 הברתי

  

, 11-12 וקידשתו

15-16 

של המילה נמצאות על האחרונות שתי ההברות  מטושטש

פעמה חזקה. בהברה הראשונה יש מליסמה 

גדולה. ההברה השנייה מודגשת ע"י שני צלילים 

 ארוכים.

 

ההברה הראשונה מודגשת במטרום, וההברה  מטושטש 17,19 חמדת 

 השנייה מודגשת בגובה.

 

וההברה ההברה הראשונה מודגשת במטרום,  מטושטש 17,19 ימים

 השנייה מודגשת בגובה.

 

   אשכנזי 18,20 אותו

   מלעילי 18,20 קראת

שתי ההברות של המילה נמצאות על פעמה  מטושטש 21-22 זכר 

חזקה. על ההברה הראשונה יש מליסמה. על 

 ההברה השנייה יש דגש בגובה.

 

על ההברה הראשונה יש דגש מטרום. על ההברה  מטושטש 23 למעשי

 יש דגש בגובה.השנייה 

 

של המילה נמצאות על האחרונות שתי ההברות  מטושטש 23-24 בראשית

פעמה חזקה. על ההברה הראשונה יש דגש של 

מליסמה. על ההברה השנייה יש דגש באורך 

 התו.

 

 
 סיכום מספרי של דרך הלחנת המילים

מילים שעפ"י הלחנתן לא ניתן 

להגדיר האם הן מולחנות 

 בדקדוקיתבאשכנזית או 

מילים 

שהולחנו 

 באשכנזית

מילים  מילים שהולחנו בדקדוקית

שהולחנו 

בצורה 

 מטושטשת

סה"כ מילים 

 בשיר

  מלעיליות חד הברתיות

 

 

6 

מלעיליות  מלרעיות

שעברו הסבה 

 מלרעית

 

 

 

19 

 

 

 

12 3 2 2 2 

 

באשכנזית או זה האם כוונת אידלסון היתה להלחין שיר בחינת הטבלאות שלעיל מראה שלא ניתן לקבוע 

ניתן היה לחשוב ששיר עם טשטוש  בדקדוקית. רוב רובן של המילים בשיר זה מטושטשות הטעמתית.
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הטעמה  טשרניחובסקי - משקל פואטי

 :טרוכאי טטרמטראשכנזית, 
    _    _    _    _ 

 דס-ה -נו ו-לב ל-לו

   _    _       _         _ 

איפוס השווא בתחילת דת   -רה זו כ-כה כש-וסו

 השורה גורם לשאר ההטעמות להתיישר לפי אשכנזית 

      _      _       __                        

                        זו           -ח-עי ו-או ר-בו

 _     _        _       _ 

 כה זו     -תם כסו-אי-ר-ה

הטעמה מעורבת,  גרסת אידלסון – משקל פואטי

 :טרוכאי טטרמטר
_    _     _      _ 

 דס-ה -נו ו-לב ל-לו

  _      _       _       _ 

אידלסון השמיט את המילה "זו", והחיל דת   -פה כ -כה י -סו -ו

תנועה על ו' החיבור בתחילת השורה, וכך העביר שורה זו לדקדוקית. 

  הוא גם החליף את המילה "כשרה" במילה "יפה",  וזאת ללא סיבה 

 לשונית, אלא אולי מסיבות אידיאולוגיות של דתיות לעומת חלוציות. 

         _     _        __           

אידלסון השמיט את ו' החיבור במילה זו    -ח-או -דים בו-ל-י

המילים אינו  "וחזו", וכך הפך את השורה לדקדוקית. שינוי שאר

-ילמשמעותי למשקל: גם מילותיו של אידלסון מאפשרות אשכנזיות: "

  "זו-או ח-בודים 
   _          _ _      _ 

המילה "ראיתם" הפכה לדקדוקית על כה זו    -סו-תם כ-ראי-ה

 ידי שינוי תפקוד השווא, ביחס למקור.

  זהה לגרסת אידלסון דרך הלחנת המשקל הפואטי:

הטעמתי כה רב יהיה לא ברור ריתמית, אך לא כך הדבר. החטיבות המוסיקליות ברורות ביותר, ויש 

לחלקי שש עשרה. חוסר הבהירות הריתמית שראינו אצל ריתמי ברור בין שמיניות  –משחק מוטיבי 

אידלסון בסעיף הקודם, ושעוד נראה אצלו בהמשך, לא קיים כאן. הטשטוש ההטעמתי שיש כאן נובע לאו 

דווקא מריתמוס מגוון ולא יציב, אלא בדיוק להפך: דווקא השוויון הריתמי וחוסר גיוון מקצבי הוא זה 

 דגשות ללא מודגשות.והטעמות משגורם כאן להקטנת הפערים בין 

 

 
 

שיר שבו אידלסון בוחר להשתמש במילים ובהטעמות בצורה שהיא לכאורה מנוגדת לטשטוש שראינו 

, . מובאות כאן שתי גרסאות לתמליל: גרסתו המקוריתב"ישמחו" הוא שיר הילדים "זמר לסוכות"

יותר דקדוקית, אם כי לא משנה לא , שהיא של טשרניחובסקי, ומשמאלה גרסתו של אידלסון האשכנזית,

 .את המשקל ולא את החריזה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 גרסת אידלסון מילותיו המקוריות של טשרניחובסקי
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למרות קוצרו של השיר, יש בו גיוון רב בהטעמות ובמיקומן: יש תריסר מילים בשיר והן מולחנות בכל 

)"וסוכה", "יפה", "ילדים", "הראיתם"(, אשכנזית  מלרעית - סוגי ההגייה האפשריים: דקדוקית

שאמורה להיות מלעילית אך אידלסון  מילהמלעילית )"לנו"(, מלרעית )כלומר:  -דקדוקית  )"לולב"(,

בחר להלחינה מלרעית; "בואו"(, נסוג אחור )"כסוכה"(, וחד הברתית )"והדס", "כדת", "חזו", "זו"(. 

 חלק מהמילים החד הברתיות הן כאלה רק להלכה, ולמעשה אידלסון מלחינן בצורה מלרעית.

כי לא באופן מובהק, אלא רק באופן  על אף גיוון ההטעמות, ההטעמה הדקדוקית שולטת בלחן זה, אם

( מאשכנזיות )מילה אחת(. גיוון ההטעמות נובע מהניסיון המוצלח 4חלקי: יש יותר מילים דקדוקיות )

על ידי טשרניחובסקי שיר הזה, שבמקורו נכתב  לעהטעמה דקדוקית  להחיללמדי של אידלסון 

באשכנזית,
444
תאימו להגייה יותר דקדוקית ולמשקל ואידלסון שינה בו שינוי קל במילים על מנת לה 

השירי שבו רצה. בדרך כלל, ניסיונות של אידלסון להלחנה דקדוקית מסתיימים )כמו שראינו במקרים 

קודמים( במורכבות ריתמית גדולה ביותר, ובחוסר זרימה כללי של תחושת הקצב. כאן, לעומת זאת, 

 שהכניס אידלסון במילים. מקבל השיר קצביות אחידה וטבעית, כנראה בגלל השינוי 

אידלסון לא שינה את המשקל, שנשאר טטרמטר טרוכאי, וגם לא את החריזה, שהן בהטעמה אשכנזית והן 

 vahados בהטעמה דקדוקית היא חריזה זכרית. בהגייה אשכנזית שתי השורות הראשונות מתחרזות:

מסתיימים במילים חד  חלק גדול מהשירים בהטעמה אשכנזית )כדת(. kados)והדס( מתחרז עם 

הברתיות, על מנת לאפשר סיום זכרי לשורות השיר.
445
  

 

 

אף על פי שלכאורה שיר זה שונה משמעותית מהשיר הקודם שנותח כאן, הן טשטוש ההטעמות בשיר 

 שהתרחשהקודם והן גיוונן המודגש בלחן שיר זה, מקורם באותו תהליך היסטורי של שינוי מקום הטעם 

                                                           
444
 .83, )תל אביב: הוצאת דביר, תשי"א(, עמוד כרך ד', סוכות, ספר המועדים יום טוב לוינסקי, 
445
 .284, עמוד משקל וריתמוס בשירה העברית החדשההרשב,  
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הברות, עם הטעמות בהברות בשלישית והשישית. שאר  7הטעמה אשכנזית, , משקל פואטי

 :הבתים באותו המשקל

              _     _                    _           _   

 ִשי  -ּלֹון נָא ג-חַ -ָמה ֶאל הַ -חַ -ֵמי הַ -דּו-ִעם ִדמְ 

      _         _ 

 ִקי,   -פָ -רַ -ַלי ִהתְ -עָ -וְ 

         _           _                _             _ 

 ִשי   -ֵשְך ַעל רֹא-ִמי רֹא-ִרי, ִשי-ָּוא-ֵטב צַ -ִתי ֵהי-ִלפְ 

       _          _ 

 ִקי.   -בָ -ִמי ִתדְ -כֹה עִ -וְ 

 
ואחריו אמפיברך. החלת משקל זה  3ניתן להגדיר משקל זה בכמה אופנים. השורה הראשונה תומכת בפיאון 

על השורה השלישית מותיר שתי מילים דו הברתיות ללא הטעמה כלל, מה שאולי לא מקובל, אך נותן לשיר מעוף 

. כיוון שהמשקל לא סימטרי, מה שמאפיין 3באנפסט ולאחריו פיאון וזרימה. את השורה השנייה ניתן לשקול דווקא 

 אותו זה הגמישות והזרימה.

בשיר הנוכחי ובשיר הקודם מודגמים שני תוצרים שונים של הלחנה בתקופה של  בתקופה המדוברת.

הסטת מקום הטעם. בשיר הקודם שלט טשטוש מקום הטעם ויצירת עמימות ביחסים בינו לבין דגשי 

המוסיקה השונים. בשיר הנוכחי יש גיוון הטעמות שאינן מטושטשות כלל, בצורה המעידה על הגמישות 

תקופה זו בכל נוגע למיקום הטעם במילה, גמישות המאפשרת "ללוש" את המילים המחשבתית שהיתה ב

 במגוון צורות רחב, ושפה שמתחילה לחיות ולנשום.

 

משנה גם הוא משקל שירי אשכנזי  , על פי טקסט של ביאליק,שיר מעט יותר מוקדם שהלחין אידלסון

ברור וסדור למילות לחן בהטעמות שונות לגמרי ומגוונות. בשיר זה נוכל לראות שמשקלו האשכנזי של 

ביאליק יוצר תחושת זרימה ומעוף ייחודיים ביותר, אך דווקא הלחן שהוא מגוון הטעמתית ומשתנה 

שיר "עם דמדומי הנה ההפואמה המקורית.  מבחינה זו ללא הרף, יוצר נוקשות ריתמית רבה יותר מאשר

החמה" של ביאליק.
446
 אותו הלחין אידלסון(:שהנה מילותיו של ביאליק )מדובר רק בחלק מהשיר,  

 גִשי-ַהַחּלֹון נָא-ִעם ִדְמדּוֵמי ַהַחָמה ֶאל

 ְוָעַלי ִהְתַרָפִקי,

 –רֹאִשי -ִלְפִתי ֵהיֵטב ַצָּואִרי, ִשיִמי רֹאֵשְך ַעל

 ְוכֹה ִעִמי ִתְדָבִקי.

  

ָּׁשִקים ּוְדֵבִקים, ֶאל  ַהזַֹהר ַהנֹוָרא-ּוְמח 

 ּוָמם נִָשא ֵעינֵינּו;ד

 ְפנֵי יֵַמי ָהאֹוָרה-ְוִשַּלְחנּו ַלָחְפִשי ַעל

 ִהְרהּוֵרי ִלֵבנּו.-ָכל

 

                                                           
446
 .13אידלסון, צלילי הארץ, עמוד  

 

 ְוִהְתנְַשאּו ַלָמרֹום ִביָעף שֹוֵקק ַכיֹונִים,

 ּוַבֶמְרָחק יְַפִליגּו, יֹאֵבדּו;

ְכֵסי ַאְרגָָמן, ִאיֵי-ְוַעל  זַֹהר ַאְדמֹונִים,-ְפנֵי ר 

 ִביָעף דּוָמם יֵֵרדּו.
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 :פואטיהמשקל דרך הלחנת ה

                    _  _        _         _                _          _         _   

 **ִשי*-נָא| גּלֹון* -*חַ -**ָמה* ֶאל| הַ -| חַ -ֵמי* הַ -* דּו-ִעם| ִדמְ  .1

                                            _                 _   _ 

 **| ִקי,****-**פָ -| רַ -| ַלי**** ִהתְ -עָ -| ַלי**** וְ -עָ -וְ  .2

             _         _         _                          _            _ _ 

 **ִשי*-ֵשְך* ַעל| רֹא-ִמי רֹא-י**,| ִשי**רִ -| ָּוא-ֵטב* צַ -| ִתי* ֵהי-ִלפְ  .3

            _         _       _        _        _                        _ 

 **| ִקי.****-בָ -| ִמי* ִתדְ -ִמי* עִ -| כֹה* עִ -ִמי* וְ -| כֹה* עִ -וְ  .4

           _             _         _                             _         _        _        

ֹ -הַ -| ִקים****, ֶאל-ְדבֵ -ִקים ּו-*ּׁשָ -| ְמח  -ּו .5 במילה "הנורא" אין היררכיה בין    **| ָרא****-נֹו-ַהר הַ -| ז

ההברות: ההברה הראשונה מקבלת מליסמה, וגם מתכתבת עם ההטעמה במילה "זוהר" לפניה, וההברה השנייה 

 בהיררכיה, וגם מתארכת מאוד.נופלת על מקום חזק יותר 

             _                   _           _ 
במילה "עינינו" אין היררכיה בין שתי ההברות    **| נּו****;-נֵי-|ָשא* ֵעי-|ָמם**** נִ -| ָמם**** דּו-דּו .6

 יותר בתיבה.האחרונות: ההברה הלפני האחרונה מקבלת מליסמה, והאחרונה מוארכת ועל מיקום חזק 
           _           _        _                          _                         _   _ 

       הטעמה מלרעית על                                                                                                                 **נּו****-| בֵ -ֵרי* לִ -הּו-| ְפִשי**** ֶאת|  ָכל ִהרְ -חָ -נּו לַ -*ַּלחְ -| שִ -וְ  .7

 "ושילחנו" 

                      _               _               _ 

. במילה "האורה" אין היררכיה בין ההברות  *****| ָרה*-אֹו-|ֵמי* הָ -ַעל| ְפנֵי**** ַעל| ְפנֵי**** יַ  .8
 אידלסון החליף בין מיקום שורה זו לבין "את כל הרהורי ליבנו"

           _       _          _                              _              _        _         

 **נִים* -|יֹו-כַ  ֵקק*-| ָעף* שֹו-**רֹום* ִבי-|מָ -אּו* לַ -*נַשְ -| ִהתְ -וְ  .9

                                                      _         __ 

במילה "יפליגו" אין היררכיה בין ההברות: ההברה  **|דּו;-**בֵ -**גּו** | יֹא-| ִלי-ָחק* יַפְ -*ֶמרְ -| בַ -ּו .10

יש פסגה בגובה ובאורך. "יאבדו" הלפני אחרונה ממוקמת על פעמה חזקה ומקבלת מליסמה. על הפעמה האחרונה 

 מולחנת מלרעית.
                   _          _         __            _                _          __   

כְ -וְ  .11 ֹ -ָמן* אִ -*גָ -*ֵסי| ַארְ -| ַעל* ְפנֵי ר   נִים**|-*מֹו-*ַהר| ַאדְ -| יֵי** ז

 

בכל שלוש המילים אי אפשר לקבוע את ההיררכיה בין **|דּו****  -**רֵ -**ָמם**| |יֵ -**ָעף**| דּו-ִבי .12

 ההברות.
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ולאחריו אמפיברך. בכל  3מורכב אך סדיר וקבוע, המורכב בכל שורה מפיאון ביאליק יצר משקל שירי 

השורות הזוגיות יש חזרה אחת בלבד על המשקל הזה, ובכל השורות האי זוגיות יש שתי חזרות על אותו 

  הסדר, כלומר: הן ארוכות פי שניים.

בשיר זה הטעמה כלל. אמנם, גורם למורכבות יפה במילות השיר: יש מילים רבות שלא מקבלות  3הפיאון 

ה גם בשירים אחרים, חלק מהמילים האלה הן מיליות )עם, אל, וכה( שפעמים רבות אינן מקבלות הטעמ

שזהו גורלן )לפתי, שימי, דומם(. בולט הדבר במיוחד בשורה השלישית, שבה הן  ות תוכןאך יש גם מיל

ציין, שלמרות שאינן מקבלות דגש שירי, המילה "לפתי" והן המילה "שימי" אינן מקבלות דגש. צריך ל

ההטעמה היא בהברה הראשונה.  המילים עדיין ברורה לאוזן ההיררכיה בין ההטעמות שלהן: בשתי

"לפתי" היא מילה אשכנזית, ו"שימי" היא מילה מלעילית. הפסיחה הזו על הטעמות במילים מסוימות 

 את תוכן השיר. יוצרת בשיר זה תחושת זרימה ומעוף כציפור, שתואמת יפה

המשקל הלא סימטרי בשיר זה נדיר: הוא מורכב מארבע הברות ולאחריהן שלוש הברות. משקל זה מעניק 

בתוכן,  ףמשתקגם  הלשיר תחושה של חוסר יציבות, על אף הזרימה שדובר עליה קודם. חוסר יציבות ז

בתחילת השיר, אלא מתפתחת לא מוצגת הבדידות תחושת ובבדידות הנוראה העולה מסוף השיר. כיוון ש

ניתן לראות בחוסר הסימטריה ובחוסר היציבות שהיא משדרת, המוצגים לכל אורך השיר,  לאורכו,

 .ממנוהתכתבות עם מסר הבדידות הנובע 

בהסדרת לחנו של אידלסון לשיר זה, יש ערבוב מאוד מסודר ומאורגן בין אשכנזית לדקדוקית, ובפרט 

יים שהיו פיאון אצל ביאליק הופכות למילים דקדוקיות, והרגליים שהיו בתחילתו: בתחילת השיר הרגל

אמפיברכיות נשארות מלעיליות או אשכנזיות. יוצאות דופן הן חלק ממילות האמפיברך בשורות הזוגיות: 

ּו"( אך אידלסון ביאליק כתב את כולן מלעיליות )"ִהְתַרָפִקי", "ִתְדָבִקי", "ֵעינֵינּו", "ִלֵבנּו", יֹאֵבדּו", "יֵֵרד

בוחר להפוך את רובן למלרעיות )כלומר: למילים שההטעמה על הברתן האחרונה מנוגדת לחוקי השפה, 

גם בעברית דקדוקית(, או לכל הפחות למילים שההיררכיה בין ההברה האחרונה במילה להברה הלפני 

ית יוצאת דופן בעצמה אחרונה אינה ברורה, מפאת המליסמתיות שלהן. המילה "ליבנו" שבשורה השמינ

מבין המילים האלה: אידלסון מלחין אותה במלעילית, אך לצורך זה הוא מסיט אותה ממקומה, ומחליף את 

"את כל הרהורי ליבנו". בצורה זו המילה שמקבלת את המקום -מקום המשפטים "על פני ימי האורה" ו

 לה "האורה".היא המי –המקום הלא חד משמעי מבחינה הטעמתית  –המסיים במשפט 

ערבוב סוגי ההטעמות, ובייחוד סדירות ערבוב סוגי ההטעמות יוצרים תחושה ריתמית קבועה ומקובעת 

יותר מהחושה הריתמית המרחפת שביאליק הצליח ליצור בשירו.
447
  

 

 מקומות בשיר זה שבהם אין אפשרות לקבוע האם המילה היא דקדוקית או אשכנזית:להלן 

אשכנזית. ההברה הלפני אחרונה נהגית  היא מוטעמתמתחילה כאילו  (12 - 11)תיבות  המילה "הנורא"

הדגש שמקבלת ההברה  –. למרות זאת באמצע התיבה, על מקום חזק משקלית, ומקבלת מליסמה

                                                           
447
ב"אהבת המשורר" של שומן ניתן למצוא בדיוק את הדוגמא ההפוכה: שומן לוקח משקלים פואטיים יציבים  

וצפויים, ומלחין אותם תוך חופש ריתמי רב הנותן להם חיות וחוסר יציבות התואמת את תוכנו של הטקסט. לעיון 

 ."Krebs, " The Expressive Role of Rhythm and Meter in Schumann’s Late Liederראה 
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האחרונה במילה הולך ומתחזק בהדרגה: היא מתחילה על תחילת תיבה, מקבלת מליסמה, והמליסמה 

. במילה רונהעל ההברה האח נוצר רושם של הברה מאוד מוטעמת עצמה הולכת ומתגבהת, כך שבהדרגה

באופן מיידי, ואילו ההברה האחרונה  תשל הברה מוטעמת נוצר התחושהכיוון שבהברה הלפני אחרונה 

במילה מקבלת את כוחה באופן הדרגתי, קשה לקבוע היררכיה בין שתיהן: האם הרושם הראשוני הוא זה 

 דרגה, במהלך התהוות המילה.שקובע, או התחושה שנוצרת בה

, ההברה הלפני אחרונה מקבלת מליסמה, (23-24)תיבות  ו"האורה" (15-16)תיבות  במילים "עינינו"

 ואילו ההברה האחרונה ארוכה יותר.

ההברה הלפני אחרונה  (30)תיבה  ו"דומם" (29)תיבה  , "ביעף"(29-30)תיבות  במילים "יפליגו"

 בגובה. פסגהאחרונה מקבלת מקבלת מליסמה ואילו ההברה ה

של מליסמה ושל גובה על ההברה הלפני  ים מוסיקלייםמקבלת דגש (31-32)תיבות המילה: "ירדו" 

 ובוולטה הראשונה גם של מליסמה ושל גובה( על ההברה האחרונה.)של אורך  מוסיקלי אחרונה, ודגש

והמשכיות לשיר. למרות זאת, הלחן עצמו זורם ביותר. המקצב של שש שמיניות מעניק תחושת זרימה 

מקצבי הלחן ומשקלו אינם מצליחים לשמר את התחושה הקצבית המופלאה שביאליק הצליח להשיג 

במשקל הפואמה עצמה: תחושות הארעיות וחוסר היציבות שהיו משולבות בפואמה בזרימה ובהמשכיות 

 אבדו בלחנו של אידלסון.

( מראה 8יג מינור הרמוני, סיום המשפט הראשון )בתיבה מבחינה מודאלית השיר מגוון: בתחילתו הוא מצ

נטייה פלגלית חזקה ומסתיים על המדרגה הרביעית בסולם, במעיין מודולציה, או מודציה )אם מתייחסים 

חוזר ללה מינור, בצורה  9-24לרמזים המודאליים שהמנגינה מציגה(. המשפט המוסיקלי השני, בתיבות 

ועד סוף השיר עובר לסולם דו מז'ור,  25המשפט השלישי, החל מתיבה מאוד טונאלית ואכספרסיבית. 

במז'וריות שהיא מפתיעה, מנוגדת למילות השיר, ואולי אפילו יכולה לעורר הרמת גבה במידת האור 

והאופטימיות שהיא משדרת, ואולי אפילו במידת העליזות חסרת התחכום שבה. קשה לפרש מז'וריות זו 

יר, או כרצון של אידלסון ליצור ניגוד בוטה ואולי אפילו סרקסטי לבדידות כרובד נוסף למילות הש

הנוראה המשתקפת מהטקסט במקום זה. סרקזם כזה אינו מאפיין כלל את כתיבתו של אידלסון, וגם כאן 

 קשה לראות תכונה זו במז'ור התמים שאולי פחות הולם מקום כה רגיש ומלא עוצמה בתוכנו המילולי.    

חתונה בניתוח לחן זה, היא שלמרות שאידלסון הלחין מנגינה מאוד מגוונת גם מבחינה השורה הת

טונאלית/מודאלית, גם מבחינת הגיוון במיקום ההטעמות וגם מבחינת גיוון הערכים הריתמיים המשתתפים 

בלחן, הוא לא הצליח ליצור לחן המעניק רבדים ומשמעויות נוספים לתוכנו של השיר, לעומת ביאליק 

 כן הצליח ליצור רבדים ומשמעויות כאלה במשקל הפואמה שלו. ש

 

לסיכום תת הפרק העוסק בדרכי הטעמות המילים בלחניו של אידלסון, ניתן לראות שאידלסון אוהב גיוון 

רב בסוגי ההטעמות שלו. ניתן למצוא אצלו שירים המולחנים בהטעמה אשכנזית, דקדוקית, ובהטעמה 

וקיות גם יחד. כמו כן יש לו לחנים שבהם ההטעמה מעורבת בצורה סדורה, המנוגדת לאשכנזיות ולדקד
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מעורבת בצורה בלתי סדורה, ושירים בעלי הטעמות מטושטשות. המגוון הרחב הזה מעיד על התקופה 

שבה יצר: תקופה סוערת שבה התרחש מעבר ההטעמות מאשכנזית לדקדוקית תוך שנים ספורות ביותר. 

מות היתה השפעה ישירה על דרך ההלחנה של אידלסון את המלודיה, אולם לגיוון הרב בסוגי ההטע

השפעה זו לא התבטאה בדרך אחת, כי אם באפשרויות הלחנה מגוונות: לעיתים חוסר הסדירות בהטעמות 

והבריחה מהמשקל הקבוע של הפואמה הביאו לחוסר סדירות ריתמית: מקצבים מגוונים, משקלים מגוונים 

מרכיבים אלה ביחד, אך לעיתים גיוון ההטעמות דווקא הביא לסדירות ריתמית רבה או שילוב של שני 

 יותר )ובעצם נכון להגיד להפך: הסדירות הריתמית שאידלסון ביקש להשיג הביאה לגיוון הטעמות רב(.

מודאלי קורה מצב הדומה לזה שתואר כאן בהקשר היחסים -בסעיף הבא נראה שבמישור הטונאלי

טקסט ללחן: בשני הסעיפים האחרונים ראינו שאידלסון רואה חשיבות לשילוב הלחנה הריתמיים בין ה

בכתיבה בהטעמה דקדוקית ביצירתו, אך ניכר שהוא מורגל יותר בהלחנה בהטעמה אשכנזית. בסעיף הבא 

אנסה להראות שאידלסון מורגל יותר בכתיבה טונאלית, אך מבין את חשיבות הכתיבה בסגנון מודאלי, 

 סה בכל זאת לשלבה ביצירתו.ולכן מנ

  "ב  תרפ –"ב   מודאליות וטונאליות בשירי אידלסון תרע .1.1.1

הנושא המודאלי שייך ללב לבו של המחקר האתנומוסיקולוגי רחב היריעה שעשה אידלסון. כמו שהוזכר 

בתחילת פרק זה, בקורות חייו של אידלסון, מפעל חייו הגדול הוא קיבוצם ותוויים של האוצרות 

ליות המוסיקליים של עדות ישראל השונות. המחקר שלו על האוצרות שקיבץ הרחיב את ידיעותיו המודא

והפך אותם לחלק מחשיבתו המוסיקלית. הנער אידלסון, שקיבל חינוך מוסיקאלי קלאסי ומערבי 

 בלייפציג, הפך לאתנומוסיקולוג שניגוניהן של עדות ישראל השונות והמגוונות מוכרים ונהירים לו. 

. עם 1907-עם בואו לארץ של אידלסון, ב –עם העולם המודאלי היתה הדרגתית, וראשיתה  היכרותו

התפתחות מחקרו, קנה העולם המודאלי מקום בתוך לבו של אידלסון, ובשנים המאוחרות לשבתו בארץ 

אנו רואים יותר לחנים המשלבים בתוכם אלמנטים מודאליים מאשר בלחנים מוקדמים. לאידלסון גם לקח 

 זמן עד שמצא את העוז בלבו לפרסם מספר לחנים מודאליים שהלחין בתקופה מוקדמת.

הפרק הנוכחי, יחולק לשלושה סעיפים: סעיף הסוקר שירים מודאליים שהלחין בשנותיו הראשונות  תת

בארץ, אך בחר לפרסמם מאוחר יותר, סעיף הסוקר את התגברות השימוש במודאליות ביצירתו המאוחרת 

בארץ, וסעיף המנתח פרק אחד מתוך האופרה שלו, שבו בחר אידלסון להציג בצלילים את משנתו 

 וסיקולוגית, העוסקת בהתפתחות ומעבר המוטיבים בין עדות ישראל השונות.המ

 שירים מודאליים שפרסומם מאוחר .6.2.3.1

הן יצירות טונאליות,  ,עד לשנת תרע"בשהוצאו לאור  ,אידלסון המוקדמים של ובפרסומירוב היצירות 

  5.3.4 על ניצני מודאליות אלה ניתן לקרוא בפרק זה, בסעיפיםולעיתים ניתן למצוא בהן ניצני מודאליות. 

כמו בשנים שבהם אנו עוסקים עתה, קיים בתוך המרקם הטונאלי עיסוק נרחב יותר במודאליות. .  5.3.5 -ו

 בסגנון מודאלי בשנים המוקדמות: אין זה אומר שאידלסון כלל לא הלחיןשכבר הוזכר במהלך פרק זה, 
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ניתן למצוא כמה וכמה שירים מודאלייים שנכתבו בשנותיו הראשונות בארץ, אך אידלסון בחר שלא 

כזהו למשל,  ( כן הכליל אותם.1922לפרסמם בפרסומיו המוקדמים, ואילו בפרסומים משנת תרפ"ב )

. לשיר זה מודאליות 252י בעמוד (, שנותח כאן בהקשר קצב1908השיר "הכניסיני" משנת תרס"ח )

 מזרח אירופאית מובהקת, בעלת סקונדות מוגדלות במודוס "אהבה רבה":

 

 

בשנת תרפ"ב,  רק (, אך פורסם1907"עפרה", למילותיו של יהודה הלוי, נכתב כבר בתרס"ז ) גם השיר 

בקובץ "צלילי הארץ":
448
  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

דורי )שטייגער מי שבירך( -האוקראיניהלחן נע חליפות בין מודוס מודאלי מובהק: -לשיר זה סגנון עממי

לבין יוני. הטוניקה במודוסים אלה היא סול, וגם בחירתו של אידלסון לא לסיים את השיר על הטוניקה, 

                                                           
448
 .3, עמוד ב"תרפ, כלל: ברלין. עם ושירי אהבה שירי: הארץ צלילי. צבי אברהם, אידלסון 

פיזור 

ההברות אינו 

מותאם 

 למשקל השיר

התחלת 

החלק הרתמי 

 לכאורה

חלק פתיחה, מעין 

מוואל, בעל 

מודוסים יוני 

ואוקראיני דורי 

המתחלפים 

ביניהם. }מודוס 

 אוקראיני דורי:

  {                            
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שקול,  ושאינ, הריתמוס של תחילת השיראלא על המדרגה השנייה בסולם היא בחירה מודאלית. גם 

השיר, שתחילתו יותר קצבית )באמצע לב אלתורי, המופיע לפני  מוואלשל מצביע על אופיו העממי, כ

השורה הרביעית(. כדאי לציין שגם המשכו ה"לכאורה" קצבי של השיר אינו קצבי מובהק, אלא בעל 

 . המקצביםשיר(למילות השיר )ראו סימון באמצע השורה האחרונה ב תמיד מותאםשאינו משקל משתנה 

מגוונים, תופעה שעמדנו עליה כבר בסעיפים הקודמים. כדאי גם לציין שדווקא המילה הראשונה בשיר 

 נשמעת כמולחנת באשכנזית, למרות שרוב השיר מולחן בדקדוקית.

-הסיבה האפשרית לפרסומו המאוחר )ב שיר זה, כאמור, נכתב בתקופתו המוקדמת של אידלסון בארץ.

ייתכן שהשילוב בין דקדוקיותו של השיר   ( הוזכרה כבר בעת ניתוחו הקצבי של השיר "הכניסיני":1922

למודאליות שלו גרמו לאידלסון לחשוב שאוזנו של הציבור אינה בשלה עדיין לקליטתו בזמן כתיבתו. אם 

המאה העשרים, רואים שאפילו בעת שהציבור בארץ מעיינים במאמריו של אידלסון בעשור השני של 

( כתב דוד 1913כבר עבר לדבר בעברית דקדוקית, אידלסון עוד לא קלט את השינוי הזה: בשנת תרע"ג )

מבטא שעסק בילין ב"זכרונות ועד הלשון" שהמציאות הכריעה את הדיון הסוער מהעשור שלפני כן, דיון 

הנכון: העם בחר לדבר במבטא הספרדי.
449
באותה השנה ממש אידלסון כתב במאמרו "ההברה העברית"  

שמחזיקי המבטא האשכנזי הם רוב מוחלט בעם,
450
ושהוא צופה שהמבטא "הנכון" )כלומר: הדקדוקי(  

יהפוך להיות לשון המשכילים בלבד.
451
כנראה שניתוקו של אידלסון ממה שקרה באמת בקרב הציבור גם  

ת דקדוקית לא ינחל הצלחה בקרב העם. ייתכן אף שאותה הביא אותו להערכה שפרסום שירים בעברי

התחושה היתה לו גם בקשר למודאליות: גם בנושא זה הוא תפס את עצמו )ואף היה כך באמת( כחיל 

 –בשנותיו הראשונות בארץ  -חלוץ וכמוביל המודאליות העברית בקרב העם, ואולי חשב גם בסוגיה זו 

במוסיקה, ועל כן גם שירים מודאליים מוקדמים שלו הובאו לפרסום שהעם אינו בשל לשינוי הסגנוני הזה 

 .1922-רק ב

 התגברות השימוש במודאליות ביצירתו המאוחרת של אידלסון בארץ .6.2.3.2

 

ישנם הרבה יותר שירים שבהם יש אזכורים מודאליים. המאוחרות לשיבתו של אידלסון בארץ בשנים 

אך רבים השירים הטונאליים מאוד שבהם משבץ  שירים שהם מודאליים מתחילתם ועד סופם יש מעט,

 אידלסון פה ושם נגיעות מודאליות, שלעיתים הן מפתיעות מאוד. 

: ישנם תשעה עשר שירי ילדים טונאליים לחלוטין, רק מעטבשירי הילדים המעבר לכתיבה מודאלית ניכר 

לות בין הדרגה שישית וחמישה שירי ילדים המשבצים מודאליות מסויימת בתוכם, חלקם סקונדות מוגד

לשביעית בסולם מינורי, באופן עממי מזרח אירופאי, וחלקם מינור טבעי ואפילו מודוס דורי. בשירי 

שירי המבוגרים שבוודאות נכתבו בשנים המדוברות עשרים ושניים המבוגרים המגמה יותר בולטת. מתוך 

                                                           
449
 .3,  גתרע" ,גזכרונות ועד הלשון העברית בירושלם, מחברת  
450
לא בטוח שילין ואידלסון מתכוונים לאותו דבר במונח "עם". יתכן שילין מתכוון לעם היושב בישראל, ואילו  

 אידלסון מדבר על כלל העם היהודי, שרובו ישב בגולה, והעברית הדקדוקית היתה בחיתוליה לגביו. 
451
 .132-141, 34-42, עמודים 1913אידלסון, ההברה העברית,  
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עשר, כלומר ברוב ברור של השירים, יש אזכורים -רק שמונה הם טונאליים מובהקים, ואילו בארבעה

 מודאליים, לעיתים מעטים ולעיתים בולטים ורבים. הנה כמה דוגמאות: 

השיר "נחמו" לפי מילים מישעיהו פרק מ' כתוב בסולם רה מינור, והוא רב פריודות ועשיר ברעיונות 

שיר ישנו רצ'יטטיב ארוך החורג מרה מינור, ומשוטט רובו באזור שבין סי במול מוסיקליים. באמצע ה

מז'ור לסול מינור. על אף שמדובר בכתיבה חד קולית, ניתן לשמוע בבירור את ההרמוניה המסתתרת 

 -לפני האחרון במשפט הזה המאחורי המנגינה, ולשייכה לעולם ההרמוניה הטונאלית. למרות זאת, התו 

מייצב אותנו על מודוס פריגי, שכן הטוניקה לא השתנתה. גם התחימה של כל המשפטים  -לה במול 

המוסיקליים בדוגמא זו בטטרקורדים )לעיתים משובץ בהם "שכן עליון"(, היא בחירה מוסיקלית בעלת 

 דוגמא מתוך השיר "נחמו":הנה הניחוח מודאלי. 

  

השיר "שמחו את ירושלים" לפי מילים מישעיהו פרק ס"ו, כתוב בסגנון חזני, ויש בו שילובים מגוונים בין 

מינור הרמוני למינור טבעי. בשורה הראשונה בדוגמא יש עליה במינור הרמוני וירידה במינור טבעי. 

להגביה את הטון המוביל בעת שהוא שואף להגיע אל הטוניקה. מטרת העלייה במינור הרמוני היא 

בירידה, כשכבר אין שאיפה כזו, מופיע המינור הטבעי. שתי השורות האמצעיות בדוגמא, לעומת זאת, 

טון שלם  מת, הממוקמדרגה שביעית מונמכתבהן  הכתובות במינור טבעי, מודאלי ביותר, ופעמיים מופיע

צורה מובהקת אל הטוניקה. בשורה האחרונה בדוגמא, יש מינור הרמוני ב כתמתחת לטוניקה, אך הול

מודאלי, המשתמש באופן חשוף ובולט בסקונדה המוגדלת, המזרח אירופאית, ואילו התיבה האחרונה 

 בדוגמא חוזרת אל המינור הטבעי בירידה, כמתעלמת מהתיבות שלפניה.  

 דוגמא מתוך השיר "שמחו את ירושלים":

 סי במול מז'ור

 עדין לסי במול מז'ורמעבר  סול מינור

 סיום בסול פריגי
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בשיר הילדים "ראש השנה לאילנות", למילים מאת קיפניס, יש ארבע דמויות, ולכל אחת מהן מוקדש 

פסוק מוסיקלי שלם: הרוח, השקדיות, המלאך )שאליו מצטרפות שנית השקדיות( והציפור. שני הפסוקים 

ללא שרות השקדיות בו טונאליים, בסול מז'ור. הפסוק ששל 'המלאך והשקדיות' וכן של הרוח הם פסוקים 

המלאך הוא פסוק מעורב מכל וכל: הוא מינורי, יש בו מודולציה לדומיננטה, ובתוך המודולציה הזו 

 :אאולי-מוצגים זה לצד זה מינור הרמוני ומינור טבעי

 אולם הפסוק המודאלי ביותר הוא זה של הציפור, הכתוב במי מינור דורי:

  

 

 

מדרגה 

יעית שב

מונמכת 

הנפתרת 

 לטוניקה 
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הדוגמאות האלה הן, כאמור, מדגם מיצג של מחשבה מודאלית הולכת וגוברת בסגנונו המוסיקלי של 

טונאליות נוספים שכדאי להזכירם בסעיף זה נמצאים -יחסי מודאליות. תרפ"ב –אידלסון בשנים תרע"ב 

באופרה של אידלסון, "יפתח", שפורסמה בתרפ"ב.
452
אלית לעיתים טונ -באופרה זו יש הלחנה דואלית  

כאשר באופן ברור הקטעים הטונאליים הם האריות הסולניות, ואילו הכתיבה  -ולעיתים מודאלית 

המודאלית היא זו של קטעי המקהלה, "שירת העם". ככל שהאריה היא יותר אישית ועזת הבעה, כך 

ים השימוש באמצעים טונאליים להבעת הרגשות בה הוא יותר בולט. ניכר שהבעת רגשות עזים, מורכב

ועדינים קלים יותר לאידלסון במערכת הטונאלית האירופאית. שימוש במודאליות יש בקטעים מקהלתיים, 

במקומות שבהם אידלסון רוצה להשמיע את "קול העם". אלו קטעים שאינם מורכבים רגשית ויותר 

גם ב"אוצר  המוניים. חלק מהקטעים המודאליים באופרה זו מבוססים על שירים שאידלסון ליקט ומופיעים

נגינות ישראל". כך, למשל, במערכה ג' יש שיר הנקרא "מחול הבעל", שהוא ריקוד של מעכה העמונית 

ונערותיה. שיר מודאלי זה מבוסס על הנעימה התימנית "לפלח הרימון", המופיעה ב"אוצר נגינות 

ישראל", כרך א'.
453
ות ישראל", כפי ישנם קטעים נוספים המבוססים על נעימות נוספות מ"אוצר נגינ 

 שמצאה יהודית כהן:  

את מרבית השירים,
454
: חלקם 'אוצר נגינות ישראלי 'המופיעים באופרה, אפשר לאתר בכרכ 

אשאלה אלוהי", "אהבת ""לפלח הרימון",   שאוב מכרך א', המוקדש לתימן )כך, למשל, נעימת

ספרדי המזרח. מעניין, הדסה", "דרור ייקרא"( ואחרים רשומים בכרך ד', הכולל את נגינות 

שארבע מן הנעימות מתוך כרך ד', אשר אידלסון שילבן ב'יפתח', נרשמו על ידיו כהדגמות 

למקאמות הערביות, הנהוגות גם אצל היהודים; כנראה שראה בהן מנגינות קלות לקליטה ולזכירה. 

כידוע,  לעומת זאת, בולטות בהעדרן מנגינות של יהודי בבל ופרס, על אף שאידלסון ראה,

דגסטאן את החטיבה הקדומה ביותר של -בוכארה-במוסיקה של יהודי תימן, יהודי בבל ויהודי פרס

. המוסיקה היהודית
455
  

נאליות באופרה שלו, על ייתכן שניתן להקיש מהמקומות והדרך שבהם משתמש אידלסון במודאליות וטו

האלה, וזאת בהקשר לרצונו לשלב מרכיבים עממיים )כלומר  ערכותהמ תית שלו בכתיבה בשומידת הנוח

מודאליים( במוסיקה שלו: הוא חש בנוח בכתיבה טונאלית קלאסית, ולכן בה הוא משתמש ברצונו לבטא 

רגשות עדינים וסיטואציות מורכבות. עם זאת, הוא רואה חשיבות עליונה לשילוב אלמנטים מודאליים 

חר למזג ביצירתו במקומות המוניים יותר, שבהם הרובד הרגשי באמנות עממיים באמנותו, ואותם הוא בו

 ההלחנה הוא פחות מורכב.

בסעיף הזה ראינו איך למחקריו המוסיקולוגיים של אידלסון היתה השפעה הולכת וגוברת על סגנון 

 כתיבתו. בסעיף הבא נראה פרק מתוך האופרה של אידלסון, "יפתח", שבה באה לידי ביטוי מוסיקלי

 משנתו המוסיקולוגית.

                                                           
452
 .191את יצירות אידלסון בעמוד ראה טבלה המפרטת  
453
-ברלין-אידלסון, אברהם צבי, אוצר נגינות ישראל, כרך א', נגינות יהודי תימן, הוצאת בנימין הרץ, ירושלם 

 .73וינה, תרפ"ד, עמוד 
454
 לדעתי מדובר בייחוד בקטעים רבי משתתפים, ולא באריות סולניות אינטימיות.כאמור,  
455
 .127-131יהודית כהן, "יפתח, 'חזיון נגיני' מאת א.צ. אידלזון",  
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שירת המענה בסוף המערכה הראשונה באופרה "יפתח" כמציגה את משנתו  .6.2.3.3

 המוסיקולוגית של אידלסון

, ובו אידלסון מציג במהלך ארבעים וחמש של האופרה "יפתח" נמצא קטע מיוחד בסוף המערכה הראשונה

בקטע זה הוא מנסה לאחד כהן. זוהי שירת מענה בין המקהלה לתיבות את עיקר תפיסתו המוסיקולוגית. 

 סגנונות מעדות ישראל מרוחקות מאוד על ידי מוטיב אחד שמשתנה בהתאם לפזורה שאותה הוא מייצג.

אידלסון הקליט, תווה וחקר מנגינות מכל פזורות ישראל השונות, בניסיון להתחקות אחרי מאפיינים 

הקדומה, שהיא השורש לכל המנגינות  המאחדים מנגינות אלו, ומרמזים על מאפייני המנגינה העברית

האלה. במיוחד ייחס חשיבות למנגינות התימנים, כי בהם ראה את המשמרים העיקריים של מנגינה קדומה 

זו, עקב בידולם משאר האוכלוסיות: "חקירת נגינתם )של התימנים, ג.ב.( חשובה מאוד לחקירת הנגינה 

נסייה הנוצרית בפרט. כי נגינתם השתמרה מהשפעה העברית בכלל ולנגינת בית הכנסת וגם לנגינת הכ

שמית וממנה אפשר יהיה לדון על יסודות הנגינה -חיצונית בלתי שמית, על כן נגינתם היא עברית

העברית."
456
בארבעים וחמש התיבות המרכיבות את הפרק המיוחד הזה באופרה, ניתן לשמוע סגנונות  

שונים ומגוונים של מלודיה, המנסה לקבל את השראתה מהמאפיינים המלודיים של פזורות ישראל 

השונות. כל זה בשירת מענה, המורכבת ממוטיב יחיד של הכהן, ההולך ומשנה את פניו וסגנונו בהתאם 

ורה שממנו הוא מקבל את השראתו באותו הרגע. הקהל עונה לו במוטיב אחר, שגם הוא משנה לרוח הפז

 את אופיו בהתאם לסגנונות המוסיקליים השונים.

שואב את השראתו מקריאה בתורה שנראה כשלוש התיבות הראשונות מתחילות עם שירת הכהן, במוטיב 

, שם נטען שלשירת שהוזכר בעמוד הקודם כהן )וזאת בניגוד לנאמר במאמרה של יהודית של יהדות פרס

 הנה תווי הפתיחה של שירת הכהן בקטע זה:. יהודת פרס אין ייצוג באופרה זו(

 

  

והנה תוויו והגדרותיו של אידלסון למאפיין את טעמי המקרא של יהדות פרס:
457
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
456
 .3 עמוד, תימן יהודי נגינות', א כרך, ישראל נגינות אוצר, אידלסון 
457
 .21אידלסון, אוצר נגינות ישראל, כרך ג', עמוד  
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 ההתחלתית התנועה מאפייני בפרק, שהוצגו לעיל בשירת הכהן, מתגלמים הראשונות התיבות בשלוש

, ומגיע לטרצה העליון מהתו גדולה בסקונדה היורד, האתנח מאפייני וכן, בקוורטה העלייה כאן: המוצגת

מוטיב זה של הכהן חוזר ונשנה, ועובר בכל פעם שינויים המציגים אותו באור של . קטנה מעל התו הפותח

 .עדה אחרת מעדות ישראל

 פעמים החוזר ויחיד אחד צליל על, זה מענה. הכהן לשירת הקהל מענה את יש הללו המוטיב מופעי בין

 השירה שגם להראות אידלסון ניסה במחקריו: בכדי ולא, גריגוריאנית שירה מאוד עד מזכיר רבות

 שהרי, עליהן ונשענות הקדומות היהודיות מהמסורות ישירות מושפעות הנוצרית והמוסיקה הגריגוריאנית

המקור. מאותו יצאו הן גם
458
 הנה שירת המענה הראשונה של המקהלה: 

 

  

 

 

תיבות בלבד, תשתנה שירת המענה הגרגוריאנית לכדי שירה  45לאורך הפרק הקצר הזה, שהוא בן 

 "מודרנית" יותר.

מצד אחד ניתן לשמוע הקשר לשתי הפעמים לובשת צורה אחרת.  הכהןהפעם השלישית של שירת 

התבססו על מוטיבים פרסיים, אך ניתן לשייך את האופי שלובש מצג זה הראשונות של שירת, שכזכור 

 של שירת הכהן למוטיבים המאפיינם את יהודי איטליה. הנה המצג השלישי של שירת הכהן:

 

 

בכרך ז' של "אוצר נגינות  , כפי שמתארם אידלסוןהאופייניים לשירת יהדות איטליהוהנה מוטיבים 

גרמניה ואיטליה.ישראל", העוסק ביהודי דרום 
459
המוטיב הראשון שלהלן משמש גם כמוטיב הפתיחה  

  של שירת הכהן השלישית שהוצג זה עתה:

  

                                                           
458
 116' עמ, עתיקה"-"שירה חדשהבורשטיין,  
459
 8 עמודאידלסון, אוצר נגינות ישראל, כרך ז',   
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טרנספורמציה נוספת שעובר מוטיב הכהן, באחדים ממופעיו הבאים הוא לכיוון השטייגערים המזרח 

 אירופאיים, בעלי הסקונדות המוגדלות:

 

 את מאוד המחדדת בצורה", רבה אהבה" אירופאי המזרח השטייגער על מבוססת זו של הכוהן כבר הופעה

 במזרח ספק ללא הממוקם, סופו לבין, יותר מזרחית היתה המודאליות שבו, הפרק תחילת בין ההבדל

 המזמור בעבר שהיה מה על מבוססת שאמנם, הקהל של המענה בשירת מסתיים הפרק. אירופה

 המסתיים, לחלוטין מערביים הרמוניים מתחים בעל הרמוני פסוק לכדי אותו מעבדת אך, הגריגוריאני

 המלודיה שהשתנות כך על מצביעה שכזה דומיננטי באתנח הפרק שסיום ייתכן. דומיננטי באתנח

 .הזמן כל חדשות צורות מקבלת והיא, שמריה על קופאת לא והמוטיבים

ל השונות ובין הסגנונות השתנות המוטיב המרכזי במהלך הפרק, והמעבר שקורה לו בין עדות ישרא

השונים היא יישום מוסיקלי של משנתו המוסיקולוגית של אידלסון, שלפיה כל המוטיבים של עדות 

ישראל השונות )וכן המוטיבים של השירה הנוצרית גרגוריאנית( מתבססים על אותם מוטיבים עבריים 

ת.עתיקים, שעברו שינויים במרוצת השנים ונדידת ישראל לפזורות השונו
460
פרק זה באופרה, שהוא  

מודאלי במהותו ומשלב סוגי מודאליות כה רבים, היה יכול להיכתב רק לאחר שאידלסון כבר גיבש את 

 משנתו האידאולוגית, וכן לאחר שכבר שמע, תווה והפנים מסורות מוסיקליות של מגוון עדות ישראל.  

 

 בתרפ"בסיכום: מאפיינים בהלחנת אידלסון בשירים שיצאו לאור   .1.1

 

תרפ"ב ממשיכים את שתי המגמות שאפיינו גם את השירים  –הלחנים שאידלסון כתב בין השנים תרע"ב 

שקדמו לשנים אלה: מצד אחד ניתן למצוא בקבצים שירים פשוטים, מז'וריים או מינוריים, שהכתיבה 

ורכבים יותר, בעלי המבנית שלהם פשוטה ובנויה מפריודות ברורות וסימטריות. מצד שני, יש גם שירים מ

נטיות מודאליות, ריתמוס מסובך ופראזות לא סימטריות. יש שירים רבים כאלה המולחנים בהטעמה 

דקדוקית. חלק מהשירים האלה הם שירים שאידלסון הלחינם עוד לפני תרע"ב, ובחר לפרסמם רק 

חשב  הואש(, ניתן להעלות את ההשערה 1913בתרע"ג )אידלסון בתרפ"ב. מקריאה במאמר שכתב 

שאוזני מאזיניו לא יהיו בשלות עדיין לקליטת שירים בעברית דקדוקית. הוא חווה את הציבור בארץ 

בתקופה זו כדובר עברית אשכנזית ברובו, מה שלפי עדויות אחרות כבר לא היה נכון. במרוצת העשור 

                                                           
460
, "יסוד אחד להן, גילוי המזרח ואחדותן של מסורות המוסיקה היהודיות במשנת אברהם צבי אידלסון", סרוסי 

125-146 
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עם, ולחנים אלה שחלף בין שני מוקדי ההוצאות של ספריו כנראה עמד על המהפך הלשוני שהתחולל ב

 נשמעו לו ראויים לפרסום. 

בעניין התגברות נטיית ההלחנה המודאלית שלו בעשור זה, וכן הפרסומים המאוחרים של יצירות 

מודאליות שכתב בתקופה מוקדמת יותר, ייתכן שהבשלת מחקרו הביאה גם את אוזנו שלו לקבלת 

למרות עולם צלילי כזה ראויות לפרסום. המודאליות כדבר שגור יותר, והוא החליט שיצירות בעלות  

העלייה במספר הלחנים המודאליים אצל אידלסון, עדיין ניכר שהוא מורגל יותר בכתיבה בשפה טונאלית. 

ההבדלים בין כתיבה בשפה טונאלית למודאלית ניכרים בייחוד באופרה שלו, "יפתח". השפה המודאלית 

המקהלה, במקומות שמייצגים את אמירת "העם". שאידלסון משתמש בה באופרה מופיעה רק בקטעי 

באריות, ובייחוד באריות הרגשיות ועזות ההבעה, משתמש אידלסון בשפה הרמונית טונאלית. ניכר שיותר 

 קל לו לבטא רגש עמוק וכמוס בשפה טונאלית מאשר בשפה מודאלית.

ניתן לראות קשר בין כתיבתו בעברית דקדוקית של אידלסון לבין כתיבתו המודאלית: שתיהן נובעות 

המתחדשת. בכתיבה -מאידאולוגיה משותפת, של תחיית העם העברי בארצו, על שפתו ותרבותו העתיקה

ף בשני הסגנונות האלה לא היה מורגל, אך למרות זאת ניסה להתאים את עצמו להלחנה בהם ככל שחל

 הזמן. 

סיכום הפרק: סגנון כתיבתו של אידלסון בשבתו בארץ ישראל, והשפעת שינוי  .7

 מקום הטעם בעברית על סגנונו

 

נקבעה ההטעמה הדקדוקית . זוהי התקופה שבה 1907-1921אידלסון ישב בארץ ישראל בין השנים 

בול והקשיים שבאו בכתיבתו של אידלסון ניכר המהפך, וניכרים גם הבל כבסיס לדיבור העברי בארץ.

 בעקבותיו.

חוברה למילים שהן בעיקר אשכנזיות. והיא בפרסומיו מהשנים הראשונות הלחנתו היא בעיקר אשכנזית, 

באופן עקבי הוא מקפיד לשבץ בטקסט המולחן מספר מילים בדקדוקית, אפילו בשירים שנכתבו והולחנו 

הם שירים פשוטים מבחינת הסולם )מז'ור בהטעמה אשכנזית מובהקת. רוב השירים המולחנים באשכנזית 

או מינור(, מבחינת המבנה )פריודות סימטריות הבנויות מזוגות של חטיבות בנות ארבע או שמונה 

תיבות(, ומבחינה קצבית ומשקלית. מספר שירים מועט בפרסומיו הראשונים מולחנים בהטעמה דקדוקית. 

בית המעידה על חוסר הרגל בכתיבה ובהגייה של לשירים אלו יש נטייה מודאלית יותר, ומורכבות קצ

 עברית בהטעמה דקדוקית.

בפרסומיו המאוחרים יותר, משנת תרפ"ב, מצויים שירים לא מעטים שנכתבו בשנים מוקדמות, זמן קצר 

מתגברות המגמות שדובר  ,אחרי עליתו לארץ. גם בשירים אלו, וגם בשירים הדקדוקיים המאוחרים יותר

אליות, מורכבות מבנית ומסובכּות קצבית המעידה על חוסר הרגל של העברית הדקדוקית עליהן קודם: מוד

שבפיו. המגמה מתגברת כיוון שכמות השירים בהטעמה דקדוקית בספריו המאוחרים גדולה יותר. לעיתים 
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שימת תוך חוסר המיומנות של הלחנתו בעברית דקדוקית מתבטא גם בהפיכת מילים מלעיליות למלרעיות, 

במקומות לא תקניים במילה, בצורה שיכולה להעיד על חוסר בטחון ששרר אצלו ביחס לצד  מותהטע

השמיעתי של סוגי ההטעמה השונים. בנקודה זו יש להזכיר את הליברית שאידלסון כתב לאופרה שלו, 

"יפתח", ליברית הכתובה בסגנון השואב את השראתו מהסגנון המקראי, ומעידה על שליטתו הגדולה של 

אידלסון בכתיבה בעברית )בניגוד לשליטתו בהגייה(. בהלחנה של האופרה, לעומת זאת, אידלסון היה 

צריך לערב גם את הצד השמיעתי של השליטה בעברית, ועל כן ניכרת בהלחנתו ערבוביית ההטעמות. כמו 

 –ידלסון שנכתב אף הוא על ידי א –כן ניכרת הלחנה שהיא מעט יותר דקדוקית במקומות שבהם הטקסט 

אשכנזית. יחד עם ערבוביית ההטעמות מתרחשת גם כאן מסובכּות ריתמית במקומות של בהטעמה נכתב 

 הלחנה דקדוקית בולטת.

מבחינה מודאלית אפשר לראות שאידלסון מלחין באופרה בסגנון מודאלי בקטעים מרובי משתתפים, אך 

עובר להלחנה בסגנון הטונאלי, שבו הרגיש בקטעים הדורשים כתיבה רגישה, עזת הבעה ואינטימית הוא 

 שהוא יכול לבטא את עצמו ביתר ניואנסים.

בעובדה שרק בשלב מאוחר אידלסון החליט לפרסם חלק ניכר מהשירים המוקדמים הכתובים בעברית 

סגנון כתיבה שהיה קיים בבהטעמה דקדוקית ובסגנון כתיבה מודאלי יש קבלה והכרה מצדו של אידלסון 

קודם לכן, אך הוצנע. ייתכן שאידלסון חש בתחילה שציבור המאזינים לא בשל עדיין ליצירות אצלו גם 

אלה בעת כתיבתן, אך כעבור עשור כבר נראה היה לו שאוזן הקהל בשלה יותר, הן לדקדוקיות והן 

למודאליות. ייתכן אפילו שאוזנו הוא השתנתה, ומה שכתב בעשור הקודם בגדר נסיונות מודאליים 

 וקיים למגרה בלבד, נראו לו עשר שנים אחר כך מודרניים ומעודכנים, וכבר לא בגדר "נסיונות".ודקד

השורה התחתונה מסקירת כל שירי אידלסון ומניתוח האופרה שלו היא שאפשר לחלק את אופן הכתיבה 

של אידלסון לשני סגנונות, שהתקיימו במקביל בתקופת ארץ ישראל שלו: הסגנון הראשון הוא של הלחנה 

יתמית. בהטעמה אשכנזית, שבדרך כלל מאופיינת בטונאליות מז'ורית או מינורית ובפשטות מבנית ור

הסגנון השני מופיע בעת שהוא מלחין בהטעמה דקדוקית או מעורבת. בסגנון זה מורגשת הלחנה לא 

קולחת, הן מבחינת הטעמות המילים, שלפעמים לא יוצרות אפילו הגיון דקדוקי )כגון הפיכה של מילים 

בטים הקצבי מלעיליות למלרעיות והטעמות על תחיליות(, והן מבחינת הלחן, ובראש ובראשונה בהי

והמשקלי של הלחן. בסגנון הסבוך הזה יש נטייה לסממנים מודאליים. הסגנון הסבוך הזה מופיע הן בעת 

שאידלסון לוקח טקסטים אשכנזיים ו"מדקדק" אותם, והן כאשר הוא לוקח טקסטים דקדוקיים מלכתחילה, 

 כגון טקסטים תנכ"יים. 

הטעמות הטקסט ללחן הנמצאים בשירים שהולחנו אין ספק שהמורכבות הריתמית וחוסר התיאום בין 

בדקדוקית מעידים כאלף עדים על הקשיים שהיו לאידלסון בנסותו לרכוש לו את הדיבור וההלחנה 

בעברית דקדוקית. כחברו הקרוב ומעריצו של אליעזר בן יהודה, אידלסון צידד במפורש בדיבור וכתיבה 

שה היה כנראה רצוף קשיים ומהמורות. ממאמר שכתב בעברית דקדוקית, אך המעבר מהתיאוריה אל המע

בשנת תרע"ג, כשמהפך העברית הדקדוקית כבר שלט בארץ, ניתן להסיק שהוא לא קלט עדיין את מימדי 
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לדבר  תמשיךהמהפך, העריך שהעברית הדקדוקית תישאר ספרותית בלבד, וחשב שבפועל כל עדה 

במבטא המסורתי שלה.
461
למעשה כבר עבר לדבר בעברית דקדוקית.  הערכתו זו נעשתה כאשר העם 

הניתוק הזה ממה שקורה בפועל בעם מתחבר לקשיים שרואים בהלחנתו של אידלסון בעת שהוא מלחין 

בעברית דקדוקית. אפילו אם קשיים אלו לא נאמרו במפורש, אפשר לגלות אותם בהעמקה ביצירתו, כמו 

 שהדבר נעשה בפרק זה.

                                                           
461
 .ח"קס - ס"ק ",העברית של מבטאיה ומחקר אידלסון", מורג 
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  קורות חייו .1
נולד בבראדינסק שבאוקראינה, בגבול חצי האי קרים, לאב מוסיקאלי  אנגל( 1868-1927)יואל המלחין 

שהראה לו את צעדיו הראשונים בעולם המוסיקה, ולימדו שירי עם רוסיים ויהודיים בגיטרה. בבית שלטה 

הלשון הרוסית, השפה שבה חונך יואל אנגל
462
נסע אנגל לחארקוב, ולמד משפטים בעיר זו,  1885-ב .

זיטור, שהיתה קרובה לעיירת הולדתו. במקביל למד מוסיקה בבית הספר המקומי למוסיקה, אצל הקומפו

לאטבי אנדריי יוריאן. שילוב העיסוקים הזה יאפיין גם את אנגל ההמבקר המוסיקלי וחוקר הפולקלור 

בבוא היום.
463
  

ביקר המלחין צ'ייקובסקי בחרקוב והתרשם מאנגל. על פי המלצתו נסע אנגל ללמוד במוסקבה  1893 -ב

מיכאיל איפוליט איבאנוב. הוא סיים את אצל גדולי המוסיקאים הרוסיים: סרגיי טאנאייב, אנטון ארינסקי ו

.1897-לימודיו ב
464
  

ברוסית, על יסוד נעימות  1894בשנת  הנסיון הקומפוזיטורי הראשון שלו היה האופרה "אסתר", שנכתבה

יהודיות עממיות.
465
האופרה הזו נכתבה במהירות בשיתוף עם שניים מחבריו, והוצגה ב"נשף הראשון  

במשך שלושים שנה. כתב  1890-התגורר מראשית לימודיו המוסיקליים ב לנגינה עברית", במוסקבה, שם

היד של אופרה זו אבד, וכיום אין בנמצא ולו עותק אחד שלה.
466
את האופרה הזו הציגו חברי החוג  

לאופרה זו חשיבות, על אף  יהודי שפעל במוסקבה ואנגל היה מחלוציו.-"זאכאריבקה", חוג חברתי

שאבדה, כי היא ההתנסות הראשונה של אנגל במוסיקה יהודית, ובחברתם של אמנים יהודים, והיא 

 שהנביטה את הניצנים הראשונים לעיסוק האינטנסיבי שלו במוסיקה יהודית בהמשך חייו.

 בשנה זו גם .נשא לאישה את אנטונינה חפץ, פסנתרנית בוגרת הקונסרבטוריון במוסקבה 1897-ב

, Russkie Vedomostiהתחילה תקופת עבודתו של אנגל כמבקר מוסיקלי, תחילה בעיתון החשוב 

התמנה אנגל למנהל המוסיקלי של העיתון, תפקיד בו החזיק  1898-העיתון הייצוגי של רוסיה הצארית. ב

ך חשוב בהנחלת טעם . ביקורתו ופרשנותו נודעה באיכותה, והיוותה נדב1917עד לסגירת העיתון בסוף 

אנין והבנה לקהל התרבות הרוסי.
467
  

                                                           
462
. ייתכן 21הלשון הרוסית כשפת אם היתה נדירה אצל היהדות מזרח אירופה. ראה פרק הרקע, עמוד  

 שמלרעיותה של שפה זו הקלה על אנגל את רכישת השליטה בעברית המלרעית בבואו לארץ.
463
 .47, עמוד "האסכולה הלאומית של המוסיקה היהודית אמנותית"ריטה פלומנבוים,  
464
 .2001' עמ(, 1950) ד כרך ,ובוניו הישוב לחלוצי אנציקלופדיה", אנגל יואל(, "עורך) תדהר דוד 
465
 .49, עמוד "האסכולה הלאומית של המוסיקה היהודית אמנותית"ריטה פלומנבוים,  
466
 James Loeffler, The most musical nation, (, New Haven and London: Yale university press, 2010) 

,p.61 
 וכן בשיחה אישית עם ד"ר ריטה פלומנבוים

467
, )תל אביב: מכללת לוינסקי לחינוך, חייו ויצירתו –אישים בחינוך המוסיקלי: יואל אנגל בלה יעקובוביץ',  

 .4ספריית המוסיקה(, עמוד 
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הלחין אנגל עדיין ברוסית, ובהוצאת יונגרסן התפרסמו הרבה שירים ודואטים בראשית המאה העשרים 

את המילון המוסיקלי של  1901-שלו, כמו גם יצירות לפסנתר, לכינור ולצ'לו. כמו כן, תירגם אנגל ב

 ( לרוסית. Riemannרימאן )

אל מחלקת החינוך בארץ ישראל, טרם עלייתו ארצה,  1924 -ניסח את קורות חייו במסמך ששלח ב אנגל

לשם קבלת משרה באחד ממוסדותיה.
468
את תולדות חייו שפורטו לעיל הוא לא הזכיר במסמך זה. הוא  

תולדותיו במסמך מהזמן שבו החלה המוסיקה היהודית לתפוס נפח נרחב תיאור בוחר להתחיל את 

, אז ערך "קונצרט למנגינות העממיות היהודיות בלוויית הרצאה מתאימה בחברה 1900-ותו, במפעיל

גם בערים אחרות  1904לאנתרופולוגיה ואתנוגרפיה... קונצרטים והרצאות מעין אלה ערך אח"כ משנת 

ובתוכן גם בפטרבורג".
469
  

היהודים הכפריים. שירים אלו בחופשותיו נסע אנגל לעיירות נידחות ברוסיה, ורשם את השירים ששרו 

הצטברו למאות רבות, ואח"כ אנגל עיבדם והפיצם.
470
ופיע בדפוס הקובץ הראשון של שירים ה 1909-ב 

 50וציא את הקובץ ההוא  1916-יהודיים עממיים בעיבודו של אנגל, הכולל עשרה שירים. ב

 לשירי עם.  םפרי עטו, ומקצתם עיבודים ותווי היוקינדערלידער, שבו, לראשונה, רוב השירים 

, אך פעילותו הרבה 1908-"החברה למוסיקה יהודית" בפטרבורג, באמנם אנגל לא נמנה על מייסדי 

לחבר כבוד ראשון ויחיד של החברה, והשתתף  1912-נבחר ב אנגל .בתחום היא שהביאה לייסוד חברה זו

בייסוד סניפה במוסקבה.בשנה זו 
471
פטרסבורג היא -בסנטמלכתחילה ך שחברה זו נוסדה הסיבה לכ 

היו מוסיקאים יהודיים רבים, ושם היה הקונסרבטוריון היחיד להשכלה גבוהה ברוסיה שבו לא  שבעיר זו

היתה הגבלה לקבלת סטודנטים ממוצא יהודי.
472
חרתה על דגלה את לימוד "החברה למוסיקה יהודית"  

של שירים עממיים, ארגון קונצרטים של מוסיקה יהודית,  המוסיקה היהודית, איסוף, רישום ולימוד

 הוצאת תווים ופעילות מדעית חינוכית.

, שהיו ימי פריחה של תחומים רבים באמנות, עסק אנגל 1917בימי המהפכה הראשונה של פברואר 

. מוסיקליוכמנהל ", שבו עבד כמבקר "Russkie Vedomostiן עיתוהבפעילות אינטנסיבית במערכת 

יצא אנגל לסיבוב הופעות מוצלח בקאווקז, בוולגה ובחצי האי קרים. במהפכת אוקטובר, היא  1917ץ בקי

, נסגר העיתון בו כתב אנגל, ומכאן ואילך הוא הקדיש את מיטב מרצו וזמנו 1917המהפכה השנייה של 

לקידום והחייאת המוסיקה היהודית.
473
 

ילדים יהודי בפרבר של מוסקבה, בכפר הוזמן אנגל לעבוד בהוראת מוסיקה בבית  1920בשנת 

מאלאחובקה. על פי עדותו של אנגל, בימי המסעות והקונצרטים שלו ברחבי רוסיה למד לדבר יידיש, 

                                                           
468

 .101, )תל אביב: הוצאת המוסד למוסיקה בע"מ, תש"ז(, עמוד המוסיקה היהודיתיואל אנגל ומנשה רבינא,   
469
 .101, עמוד יואל אנגל והמוסיקה היהודיתרבינא,  
470
 לזכרו אחרי מותו. , בכתבה שהתפרסמה2, עמוד 14.3.1927", דברעיתון " 
471
 .2002' עמ(, 1950) ד כרך, ובוניו הישוב לחלוצי אנציקלופדיה", אנגל יואל(, "עורך) תדהר דוד 
472
 .64-68עמוד , "האסכולה הלאומית של המוסיקה היהודית אמנותית"פלומנבוים,  
473
 .70, עמוד "האסכולה הלאומית של המוסיקה היהודית אמנותית"פלומנבוים,  
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ובעת עבודתו במאלאחובקה כבר דיבר בשפה זו עם הילדים.
474
במקביל לעבודה במאלאחובקה, חיבר  

. 1922-יאטרון "הבימה" במוסקבה באנגל את המוסיקה להצגה "הדיבוק" מאת אנסקי, שהועלתה בת

באותה השנה גם התקיים הקונצרט האחרון מיצירותיו של אנגל במוסקבה, בטרם יצא מרוסיה.
475
 

הוא  1923-יצא אנגל לסיבוב הופעות בברלין ובלייפציג. בברלין הוא נשאר כשנתיים, וב 1922בסוף 

יודישער פערלאג", ועמד בראשה ייסד בה את הוצאת התווים "יובל", שנוסדה בהשתתפות "עבר" ו"

, כפי שהגדירה אנגל בעצמו: "לתת למחונן בכשרון יצירה מוסיקלית עברית היתהכעורך. מטרת "יובל" 

את היכולת לראות את פרי עטו בדפוס וגם לשמעו מעל הבימה. דבר זה הכרחי הוא להתפתחות תרבותנו 

המוסיקלית."
476
ו הראשונים בשפה זו הולחנו בתקופה זו. בברלין הוא גם התחיל ללמוד עברית, ושירי 

באותה עת החל לתכנן את עלייתו ארצה, ולנסות לארגן לו מקומות פרנסה שונים לכשיגיע לארץ. הוא 

ניהל חליפת מכתבים עם משה הופנקו, מנהל הקונסרבטוריון "שולמית" לגבי עבודה אפשרית במוסד זה. 

ו לדבר על איחוד הקונסרבטוריונים שפעלו אז בארץ השמועה על בואו המתקרב לארץ הכתה גלים, והחל

תחת ארגון גג אחד, שבראשו יעמוד אנגל.
477
הופנקו עצמו היה סקפטי לגבי האפשרות לאיחוד הכוחות  

בארץ, בהכירו את מצב הארץ והקשיים בה. ובסופו של דבר אכן איחוד כזה לא קרה.
478
 

ב חושש מפאת גילו המתקדם, שהרי היה כבר אנגל עלה לארץ חדור התרגשות ורצון לעשייה, אך גם בל

בן חמישים וחמש.
479
למרות החששות והקשיים החומריים והבריאותיים שלא פסחו עליו ועל אשתו, נכנס  

אנגל בארץ לתקופת יצירה עמוקה ופורייה. חדור התלהבות ורצון לעורר את התרבות היהודית בארץ כתב 

קה למחול בשביל היוצר ברוך אגדתי,מוסיקה לכמה מחזות לתיאטרון "האוהל", מוסי
480
שני חלקי את  

ספר השירים "בקרן זווית", שיצא לאור לאחר מותו, ועוד מספר שירים שלא נכללו בספר זה. הוא 

המשיך לעבוד בתור מבקר מוסיקלי, בעיתונים "הארץ" ו"דבר" ובכתב העת "תיאטרון ואמנות", לימד 

הלפרין ובקונסרבטוריון "שולמית" בהנהלת הופנקו, ועסק בסמינריון למורים ולגננות בהנהלת יחיאל 

בארגון  קונצרטים, הן של מוסיקה יהודית והן של יצירתו הוא.
481

    

, מעט יותר משנתיים 1927מותו של אנגל הגיע בחטף, באמצע העשייה הכבירה והמגוונת. בפברואר 

מדים חברי תיאטרון "האוהל" ועבדלקת ריאות ומת, כשליד מיטתו כשבועיים לאחר הגעתו לארץ, חלה 

ותלמידיו מבית הספר למורים ולגננות.
482
 

 
                                                           

474
 .101, עמוד יואל אנגל והמוסיקה היהודיתרבינא,  
475
 .72, אמנותית""האסכולה הלאומית של המוסיקה היהודית פלומנבוים,  
476
 .101, עמוד יואל אנגל והמוסיקה היהודיתרבינא,  
477
 ,Music in the jewish Hirshberg, וכן: 24על מצב הקונסרבטוריונים בארץ, ראו פרק הרקע, עמוד  

community 1880-1948, p.44 
478
 .86-89, עמוד יואל אנגל והמוסיקה היהודיתרבינא,  
479
, אל הגב' רחל רוזנשטיין 3.12.24-דברים אלה אנו לומדים מתוך מכתב שכתב בימיו הראשונים בארץ, ב 

 .91-92, בעמודים יואל אנגל והמוסיקה היהודיתבברלין. המכתב מופיע בספרו של רבינא, 
480
 4, עמוד 14.2.1927" דאר היוםעיתון " 
481
 .83, עמוד "האסכולה הלאומית של המוסיקה היהודית אמנותית"ריטה פלומנבוים,  
482
 .4, עמוד 14.2.1927", דואר היוםעיתון " 
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 יואל אנגלקורפוס השירים של  .1

בסעיף זה, על כל  הסקירהאנגל עיבד שירים והלחין בכמה שפות, וסקירה זו תדון בכל קטגוריה בנפרד. 

מפוזיציות של יואל מושתתת על הצלבה בין נתוני הסקירות הביבליוגרפיות הבאות: "רשימת הקו חלקיו,

אנגל" מאת מנשה רבינא,
483
"רשימת היצירות והכתובים" מאת ריטה פלומנבוים, 

484
"אישים בחינוך  

חייו ויצירתו" מאת בלה יעקובוביץ', –המוסיקלי: יואל אנגל 
485
, בדף המוקדש IMSLPואתר האינטרנט  

ליואל אנגל.
486
פרייה הלאומית, מהאקדמיה נאספו מהסשכל אלה, כמובן, הוצלבו עם השירים שהיו בידי,  

למוסיקה בירושלים ומספריית פליציה בלומנטל. התווים שאספתי משלוש הספריות האלה כוללים את כל 

התווים של אנגל שניתן להשיגם בארץ, ובהם כל שיריו שהובאו לדפוס בעברית וביידיש, חלק ניכר 

ין הנתונים היתה סבוכה, כיוון מלאכת ההצלבה ב מהעיבודים שהוא כתב, ומקצת מיצירותיו ברוסית.

לא מצויינים מספרי האופוסים שלהם, על  ובתווים של חלק מהיצירות שכן שרדושחלק מהיצירות אבדו, 

רוב היצירות באתר זה מצוינות כקיימות, אך . IMSLPאף שבשיטת קיטלוג זו משתמש האתר של 

וסית הם נדירים, ולא כולם היו ניתנים כמו כן, התווים המולחנים בשפה הרתוויהם אינם מופיעים באתר. 

 להשגה.  

 

 שירים עממיים בעיבודו של אנגל .1.1

יצירותיו הראשונות הן עיבודים כאמור, אנגל התחיל להלחין בגיל מבוגר, ונכנס בהדרגה לעולם היצירה. 

 יצירתו הראשונה המתועדת היא האופרה "אסתר" שכתבלמנגינות יהודיות ולא יצירות מקוריות. 

(, והיתה עיבודים לשירים יהודיים. 1894עם שניים מחבריו בקבוצת "זאכאריבקה" ) )ולמעשה עיבד(

היא נכתבה במהירות, תוך שבועות ספורים, לזמרים ופסנתר בארבע ידיים,  והוצגה ב"נשף הראשון 

ייחוד לנגינה עברית", במוסקבה. היא לא הוצאה לאור וכתב היד שלה אבד, ועל קיומה אנו יודעים ב

ממכתביו ותיאוריו של אנגל.
487
בראשית המאה העשרים פרסם אנגל שירים ברוסית )יידונו בסעיף הבא(.  

ת.יידי: עשרה שירים יהודיים הכתובים בשפה ה1909-עיבודים נוספים פרי עטו ראו אור ב
488
עוד עשרה  

.1912-שירים יהודיים נוספים ראו אור ב
489
-ב חר יותר,לקובץ זה יש תרגום לעברית שנעשה מאו 

בהוצאת יובל. עיבוד נוסף שקיים, ללא ציון שנת הוצאתו לאור, הוא עיבוד לשתי מנגינות עבריות,  ,1923

                                                           
483
 .123-124, עמוד יואל אנגל והמוסיקה היהודיתרבינא,  
484
 .139-148, עמודים "האסכולה הלאומית של המוסיקה היהודית אמנותית"ריטה פלומנבוים,  
485
 חייו ויצירתו. –יעקובוביץ', אישים בחינוך המוסיקלי: יואל אנגל  
486
 https://imslp.org/wiki/List_of_works_by_Joel_Engel,IMSLP ,List of works by Joel Engel 
487
 Loeffler, 2010,p.61 

 וכן משיחה אישית עם ד"ר ריטה פלומנבוים.
488
 (. 1909, )מאסקבע: יורגענסען, יודישע פאלקסלידעריואל אנגל,  
489
 (.1912, )מאסקבע: כנראה יורגענסען, יודישע פאלקסלידערי. ענגעל,  
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עם מילים ברוסית ותרגום לגרמנית.
490
 1916-קינדער לידער", שיצא לאור ב 50גם בין השירים בספר " 

יש ארבעה שירים שאנגל מציין שלא הלחינם, אלא שהם שירי עם בעיבודו.
491
במהדורה העברית לספר  

הוציא לאור אנגל עוד שני  1920 -ב זה מוזכרות חמש מנגינות עממיות, ולא ארבע, שהוכנסו לספר.

.16שירים עבריים לקול ופסנתר, אופוס 
492
כל השירים שהוזכרו בסעיף זה לא נכנסו לניתוח הסטטיסטי  

ואילו הניתוח הסטטיסטי במחקר זה שנעשה בעבודה זו, שהרי המלודיה שלהם לא הולחנה על ידי אנגל, 

עוסק בעיקר בדרכי הלחנתו של הקו המלודי. עם זאת, שירים אלו נסקרו ונותחו בהקשר של היחס בין 

 ההרמוניה למלודיה שלהם.

 

 שירים שאנגל הלחין בשפה הרוסית .1.1

מספר  , ראשית הלחנתו כוללת, ורק מאוחר יותרכיוון שאנגל התחנך ברוסית, ויידיש הוא למד בהדרגה

. מדובר ברומנסות לקול ולפסנתר 1902-1903רומנסות ודואטים ברוסית. הפרסום הראשון הוא מהשנים 

,1אופוס 
493
 3

494
 ,4,

495
 5,

496
 6,

497
 7,

498
.2וכן דואט למצו סופרן וטנור בליווי צ'לו ופסנתר אופוס  

499
 

קודם )החל לאחר הרומנסות הראשונות שפרסם ברוסית, פנה אנגל לכתיבת העיבודים שהוזכרו בסעיף ה

(, וכן לכתיבת מספר יצירות אינסטרומנטליות. ברוסית הלחין עוד שלושה מחזורי רומנסות, 1909-מ

,13אופוס 
500
  14,

501
,15-ו 

502
)לא על כל מחזורי הרומנסות כתובים  1909-כשהאחרון שבהם הולחן ב 

אזכור אחד קצר, תאריכי הוצאתם לאור(. עבודות אלה לא נותחו כלל בספרות המחקרית, ומצאתי להן רק 

בעבודתה של ריטה פלומנבוים, המציינת זמרים שאהבו לשיר רומנסות אלה בתחילת המאה העשרים 

                                                           
490
 2 Joel Engel, Hebräische Lieder Op.10 für mittlere Stimme [2 еврейских мелодии для среднего 

голоса с фортепьяно]; 1-st work: Deutsch von L. Esbeer, aus den "Hebräischen Melodien" von Byron, 
(Moscow; Лейпциг : P. Jurgenson, n.d). 
Газель, свободна и легка (из "Еврейских мелодий Байрона)" 

"И зорок глаз, и крепки ноги" (Еврейская мелодия С. Фруга) 
491
 (.1916, )מוסקבה: החברה למוסיקה יהודית עממית, קינדער לידער 50יואל אנגל,  
492
  Joel Engel, Jewish Songs for Voice and Piano Op.16. Deutsch von Lina Esbeer (Moscow: P. 

Jurgenson, 1920 n.d). 
О нежном лице ее : Евр. песня: d.1-as.2 / Сл. Т. Чурилина 

Не могла она, нищая, Богу: e.1-a.2 / Сл. А. Эфроса 
493
  Engel joel, 6 Lieder Op.1 for Voice and Piano,( Moscow: P. Jurgenson, 1902-03) 
494
 3 Joel Engel, 3 Romances Op.3 for Voice and Piano on texts by Pyotr Yakubovich (Moscow; 

Лейпциг : P. Jurgenson, ценз. 1905) 
495
 Joel Engel, 3 Romances Op.4 on texts by Percy Bysshe Shelley (translated by Konstantin Balmont) 

(Посвящается княгине С. А. Кекуатовой) 
496
 Romances Op.5 . Deutsch von L. Esbeer (Moscow; Лейпциг : P. Jurgenson, n.d) 3 ,Joel Engel  
497
 Joel Engel, 2 Songs Op.6, No. 1 (Moscow: P. Jurgenson, n.d).; No. 2 (Moscow; Лейпциг : P. 

Jurgenson, n.d) 
498
  Joel Engel, 3 Songs Op.7, (Moscow: P. Jurgenson, n.d) 
499
 Joel Engel, Vocal duet with cello and piano Op.2, (Moscow: P. Jurgenson, 1903)  
500
 2 Songs Op.13 (Moscow; Лейпциг : P. Jurgenson, n.d) Joel Engel, 
501
 2 Romances Op.14 (Moscow; Лейпциг : P. Jurgenson, n.d) Joel Engel, 
502
  4  Joel Engel, Pieces for Voice and Piano Op.15 (No. 4 with chorus) on texts by Sasha Chyorny [4 

пьесы для голоса с фортепьяно на слова Саши Черного] (Moscow: P. Jurgenson, n.d. (No. 3 
Moscow: P. Jurgenson, 1909)) 
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ברוסיה.
503
גם השירים בשפה הרוסית לא הוכנסו למחקר זה, בשל ריחוק מאפייני השפה הרוסית   

 מהנושא הנחקר.

 

 שירים שאנגל הלחין ביידיש .1.1

 1916 –ביידיש. הקובץ הראשון פורסם לראשונה ב  לאנגל יש שני קבצים ובהם שירים שהלחין

קינדער לידער". בקובץ זה ישנם ארבעה שירים שהם שירים עממיים, אך כל  50במוסקבה ונקרא "

השאר הולחנו על ידי אנגל כמנגינה ללא ליווי. את תריסר השירים הראשונים בקובץ הוציא אנגל שנית, 

בשתי חוברות הכוללות ליווי פסנתר, וזאת בשתי  –ין , בהוצאת "יובל" שאותה ייסד בברל1923-ב

מהדורות: האחת ביידיש, והשנייה בתרגום לעברית.
504
תרגום השירים לעברית נעשה בידי הסופר שמחה  

בן ציון. באותה השנה הוציא אנגל גם את הקובץ המקורי, של חמישים השירים ללא ליווי, במהדורה 

אשון בכל אחד מהקבצים האלה הוא "מודה אני", שיר למילים עברית, בתרגומו של בן ציון. השיר הר

 מהתפילה, כך שלמעשה המילים שלו הן בעברית, והוא מולחן בעברית בהטעמה אשכנזית.

הוציא אנגל לאור עוד שמונה שירים בודדים בהלחנתו, אחד מהם )"משה מורשה"( הוא שיר  1919 -ב

קינדער לידער". השירים האלה הם: "אי,  50", בקובץ 1916 -שיצא לאור בפעם הראשונה עוד ב

אברהם",
505
"קדיש", 

506
"ואתא בוקר", 

507
"די דודקע", 

508
"אז איך וואלט געהאט אט וואס דאס איז  

מיין",
509
טוב"-"א וואלאזשינער יום 

510
"א גוטן פורים".-ו 

511
בנוסף ישנו שיר אחד שיצא לאור  

, ושמו "פרילינג גייט".1929 -" בUniversal editionב"
512
  

סך הכל, הוכנסו לניתוח הסטטיסטי חמישים ושלושה שירים שנכתבו במקור ביידיש. השירים מהקובץ 

, כיוון שזו היתה שפת הלחנתם המקורית, והתרגום יידייםקינדער לידער" סווגו ונותחו כשירים  50"

 לעברית היה מאוחר יותר.

 

                                                           
503
 .63, עמוד "האסכולה הלאומית של המוסיקה היהודית אמנותית"נבוים, ריטה פלומ 
504
 (.1923, )ברלין: יובל, זמירות לילדים מן הקובץ חמישים זמירות לילדים בלווית הפסנתריואל אנגל,  
505
 (.1919, )מאסקבע: החברה למוסיקה עברית, אי אברהם, פאר שטימע און פיאנאי. ענגעל,  
506
 (.1919, )מאסקבע: החברה למוסיקה עברית, שטימע און פיאנא קדיש, פארי. ענגעל,  
507
 (.1919, )מאסקבע: החברה למוסיקה עברית, ואתא בוקר, פאר שטימע און פיאנאי. ענגעל,  
508
 (.1919, )מאסקבע: החברה למוסיקה עברית, די דודקע, פאר שטימע און פיאנאי. ענגעל,  
509
, פאר שטימע און פיאנא, )מאסקבע: החברה למוסיקה מיין איז אסד וואס אט געהאט וואלט איך אזי. ענגעל,  

 (.1919עברית, 
510
 (.1919, )מאסקבע: החברה למוסיקה עברית, , פאר שטימע און פיאנאטוב-יום וואלאזשינער אי. ענגעל,  
511
 (.1919, )מאסקבע: החברה למוסיקה עברית, א גוטן פורים, פאר שטימע און פיאנאי. ענגעל,  
512
 Joel Engel, Friling geit!( Moskau-Wien-Leipzig: Universal Edition, 1929) 
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 שירים שאנגל הלחין בעברית .1.2

עזב אנגל את רוסיה, עבר לברלין  1922-עוד לפני בואו לארץ. בכאמור, אנגל התחיל להלחין בעברית 

והחל ללמוד עברית.
513
, ואז עלה ארצה. השירים שהלחין 1924בברלין שהה אנגל שנתיים, עד סוף  

בארץ כתובים רובם ככולם בעברית דקדוקית. השירים שחיבר טרום עלייתו מורכבים יותר מבחינת מקום 

היה חברו של אנגל וכותב הביוגרפיה שלו, גורס שלאנגל לא היתה כלל ההטעמה שלהם. מנשה רבינא, ש

מודעות למיקום ההטעמה במילה, כיוון ששירים ראשונים אלה בעברית נכתבו בתקופה שבה החל ללמוד 

 :כותב מנשה רבינא 1924-עברית. על השיר "אומרים ישנה ארץ" שנכתב ב

אנגל לא שבע נחת מפרי רוחו: המטרום הצלחתו של השיר היתה, כאמור, גדולה מאוד. אבל 

המלעילי היה בעוכריו. אנגל כתב את השיר בברלין. הוא לא ידע לדבר עברית, ופרשת המלעיל 

"י המשורר טשרניחובסקי היה מלעילי, ובהתאם  והמלרע היתה סתומה בשבילו. המטרום שנקבע ע

מופיע בראשית הטאקט. ומה לכך קבע אנגל את המלודיה באופן כזה שהצליל הראשון בכל מוטיב 

גדולה היתה אכזבתו כשהזמר רודינוב בא אחר כך להשמיע את השיר בארץ ישראל ועורר את 

שאלת ההטעמה המלרעית. ברור היה לקומפוזיטור ולזמר, שבארץ ישראל אין להשמיע מילים 

מוס בהברה ספרדית ובהטעמה מלעילית. אבל השמעת המילים בהטעמה מלרעית חייבה שינוי רית

במלודיה. ושינוי הריתמוס הרס כל חלקה טובה בשיר, כי במקום לפתוח את המוטיב עם ראשית 

היחידה צריך היה להקדים לכל טאקט מיקדם. את מקום הריתמוס הבטוח צריך היה לתפוס ריתמוס 

צולע, המתחיל בשמינית השואפת אל היחידה הכבדה הבאה אחריה. אופייה של המלודיה אבד לה, 

וזיטור נגרם צער רב. קושי זה נתגלה לאנגל  רק לאחר עלייתו לארץ ישראל. בברלין לא ולקומפ

חש בקשיים אלה.
514
  

לעומת דברים אלה, אנגל העיד על עצמו, עוד טרם עלייתו ארצה, שהוא "היה הראשון בארצות הגולה 

ריות. החברה אשר חיבר מנגינות לטקסטים עבריים בהברה ספרדית והתחיל להוציא לאור מנגינות עב

למוסיקה יהודית בפטרבורג הלכה בעקבותיו."
515
  

האמת נמצאת כנראה בין שני קטבים אלה. ייתכן שבהלחנה למבוגרים בשיריו טרום עלייתו ארצה באמת 

של המילים, גם אם היו כתובות אשכנזית. לעומת זאת, הקובץ "שירי  להטעמההתאים אנגל את המוסיקה 

וב כולו בהטעמה דקדוקית. ידוע הדבר גם אצל יוצרים אחרים, מלחינים ילדים" שלו מהתקופה הזו כת

, כעשור או שניים לפני אותו לעברית דקדוקיתכמשוררים, שהכתיבה לילדים היתה הראשונה שעברה 

המעבר בכתיבה למבוגרים.
516
  

 

                                                           
513
 .73, עמוד "האסכולה הלאומית של המוסיקה היהודית אמנותית"פלומנבוים,  
514
 85, עמוד יואל אנגל והמוסיקה היהודיתרבינא,  
515
 .90, עמוד יואל אנגל והמוסיקה היהודיתרבינא,  
516
 .256, עמוד העברית החדשהמשקל וריתמוס בשירה הרשב,  
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 בעברית טרם עלייתו לארץ:  שהולחנואלו השירים 

: "מנהג חדש", למילים של ביאליק, בהוצאת "יבנה" הלחין אנגל מחזור של שלושה שירים 1922-ב

אלו כנראה שיריו הראשונים בעברית. "אחת שתיים שלוש" ו"טווס זהבי".
517
כתב אנגל שני  1923-ב 

שירים בעברית: "כי לו נאה" )"אדיר במלוכה"(,
518
ו"ליל קיץ".  

519
כתב עוד שלושה  שירים  1924-ב 

ו"ויהי בישורון מלך". בעברית: "אומרים ישנה ארץ", שושנת פלאים"
520
לאור  יצאומנגינות אלה  

, ושירים אלו נכתבו 1924בהוצאת "יובל" החדשה, שאותה ייסד אנגל בברלין. אנגל עלה לארץ בדצמבר 

לפני עלייתו ארצה. מבין השירים האלה יש ארבעה הכתובים בהטעמה דקדוקית: שלושת השירים 

גם ארבעה שירים שהמחקר הנוכחי סיווגם ככתובים למילותיו של ביאליק והשיר "ליל קיץ". ישנם 

, "אומרים ישנה ארץ", "שושנת פלאים" ו"ויהי בישורון )"לך כי לך"( בהטעמה אשכנזית: "כי לו נאה"

 50" יידימלך" )זאת בנוסף לשיר "מודה אני", שכתוב בעברית אשכנזית על אף שהוא נמצא בקובץ ה

 קינדער לידער"(.

ירי ילדים", עשרה שירים בעברית למילים של משוררי התקופה כמו ביאליק בנוסף, קיים הקובץ "ש

בין אנגל לבין י.  1922וכצנלסון. בקובץ זה לא מצויינת שנת ההוצאה לאור, אך ישנה התכתבות מאפריל  

סטימאצקי, אחד העורכים של הוצאת יבנה, לגבי הוצאה לאור של קובץ זה.
521
מהתכתבות זו ומהעובדה  

. קובץ זה בשנה זו , ניתן להסיק שהוא כתב את שירי הילדים האלה1922-למוד עברית בשאנגל החל ל

 נכתב בהטעמה דקדוקית, למעט מילים ספורות החורגות מהטעמה זו.

, כתב אנגל את השיר "שני מכתבים", שזכה מיד להצלחה, ובוצע ע"י 1924עם עלייתו ארצה, בדצמבר 

תקופה.של הטובי הזמרים 
522
תקופת שהותו בארץ, עד למותו, היתה קצרה, קצת יותר משנתיים, אך   

פורייה ביותר מבחינה קומפוזיטורית. לצד רגעי משבר, המשתקפים בחלק ממכתביו לידידיו בברלין,
523
 

נמצאת תקופה של פריחה אמנותית, המתבטאת הן בכמות היצירות הגדולה שכתב, במגוון סוגי הז'אנרים, 

ני חדש ליצירות אלו, תוכן סגנוני המעוגן בהשקפת עולם ברורה, שאזכור והרחבה וביציקת תוכן סגנו

מוסיקה למחזות,בפרק זה.  313ניתן למצוא בעמוד  בעניינה
524
מוסיקה למחול 

525
ושירים לילדים  

שתי חוברות השירים  ולמבוגרים היוו את יצירתו בפרק הזמן הזה. במוקד הניתוח בפרק זה נמצאות

הנקראות "בקרן זוית". את החוברות האלה הכין אנגל לדפוס לקראת סוף חייו, והן יצאו לאור רק לאחר 

                                                           
517
. אחת שתיים שלוש, 2. מנהג חדש, 1שלוש מנגינות לקול ופסנתר, משירי עם של ח.נ. ביאליק: יואל אנגל,  

 , )ברלין: הוצאת יבנה, תרפ"ב(.. טווס זהבי3
518
 (.1923, )ברלין: הוצאת יבנה, תרפ"ד, לך כי לך לקול זמרה ופסנתריואל אנגל,  
519
 (. 1923, )ברלין: הוצאת יבנה, תרפ"ד, Op.32דואט לשני קולות זמרה ופסנתר, יואל אנגל,  
520
 (.1923, )ברלין: הוצאת יובל, לשירים מאת ש. טשרניחובסקי לקול ופסנתר Op.39שלוש מנגינות יואל אנגל,  
521
 .72-73עמודים , "האסכולה הלאומית של המוסיקה היהודית אמנותית"ריטה פלומנבוים,  
522
, ", בתוך:תרפ"ח-משירי ירושלים בראשית תקופת המנדט, תרע"ח – עשר השנים הראשונותכהן,"אליהו ה 

 491-492, עמ' (2003יד יצחק בן צבי, , )ירושלים: , יהושע בן אריה ]עורך[ירושלים בתקופת המנדט
523
 . 102, 91-92, עמודים יואל אנגל והמוסיקה היהודיתרבינא,  
524
 .89, 85, עמודים הלאומית של המוסיקה היהודית אמנותית""האסכולה ריטה פלומנבוים,  
525
 4, עמוד 14.2.1927" דאר היוםעיתון " 
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.1927-מותו, ב 
526
י שיצאו לאור. בחוברות אלו אנגל הביא אותן לדפוס בימיו האחרונים, אך נפטר לפנ 

מילות עשרים וששה שירים )ישנם שלושים קטעים, אך מתוכם ארבעה כתובים לפסנתר ללא מילים(. 

חוברו כולן על ידי המשורר יחיאל הלפרין. הלפרין חיברן לעיתים בהטעמה אשכנזית, לעיתים  חוברותה

נמצאים בספר, הטקסטים של אחד בדקדוקית ולעיתים בהטעמה מעורבת. מבין עשרים וששת השירים ה

השירים האלה,  המתוך עשרים וששעשר כתובים באשכנזית, עשרה בדקדוקית וחמישה בהטעמה מעורבת.

 בדקדוקית. הולחנובהטעמה אשכנזית, והשאר  הולחן –"בן המלך"  –אחד בלבד 

מותו, או בנוסף לקבצים המסודרים האלה, ישנם עוד שירים הנמצאים בקבצים שהוצאו לאור לאחר 

נמצאים באוספי שירים שיצאו לאור לאחר מות אנגל: השיר "שני מכתבים",
527
וכן חמישה שירים  

שנמצאים בקובץ "מזמרת הארץ" בעריכת רוזובסקי, אחד מהם, "המנון למשורר" נכתב בהטעמה 

אשכנזית.
528
 

אשכנזית, סך הכל יצאו לאור חמישים שירים שאנגל כתב בעברית. מתוכם שבעה שירים בהטעמה 

 וארבעים ושלושה שירים בעברית דקדוקית.

 

 שירים שלא ברור האם אנגל הלחין אותם ביידיש או בעברית .1.1

ישנם מספר שירים שלא ברור האם אנגל כתב אותם ביידיש ואח"כ תרגמם לעברית או להפך. קובץ גדול, 

.1923-זמירות לילדים יצא בהוצאת יובל ב 11"ילדי שדה" שבו 
529
מקביל בשתי מהדורות: הקובץ יצא ב 

הם שירי משוררים ששפת  –שישה  –רוסית.  מרבית השירים -תיידיגרמנית, ומהדורה -מהדורה עברית

, שגם להם תרגום יידייםהמקור שלהם יידיש והם תורגמו לעברית, שני שירים נוספים הם שירי עם 

יש מילים נפרדות ביידיש  לעברית, שני שירים נוספים הם זמירות מפוזמות, ללא מילים, ולשיר אחד

 )מאת המשורר מאני לייב( ומילים נפרדות בעברית )מאת המשורר שאול טשרניחובסקי(.

יצאו לאור באותה השנה, אין יכולת  –זה שבעברית וזה שביידיש  –כיוון ששני הקבצים של "ילדי שדה" 

לעברית, או שמא עבד אמתית לקבוע האם אנגל הלחין קודם את השירים ביידיש ורק אחר כך תרגמם 

קודם עם התרגום )או המקור העברי, במקרה של השיר של טשרניחובסקי(, ורק אח"כ בחר לפרסם גם 

גרסה ביידיש. גם אין זה הכרח שאנגל הלחין את כל השירים בקובץ כמקשה אחת: אולי לא הולחנו כולם 

, לא נכנס קובץ זה לניתוחים תחילה ביידיש, או כולם תחילה בעברית, אלא חלק כך וחלק כך.  לפיכך

 הסטטיסטיים, אף על פי ששיריו נותחו בצורה איכותנית על מנת להבין את סגנון כתיבתו של אנגל. 

                                                           
526
, )יפו: הוצאת בקרן זווית, שירי משחק לגני הילדים ולבתי הספר, חלק ראשון ושנייואל אנגל ויחיאל הלפרין,  

 (.1927הגינה, דפוס שושני, 
527
)תל אביב: הוצאת חברה עולמית להתפתחות המוסיקה העברית,  , שני מכתבים לקול ולפסנתריואל אנגל,  

1932.) 
528
 הקרן - העברי הנוער של העולמית לברית הפועל הועד, )ורשה: הוצאת מזמרת הארץש. רוזובסקי )עורך(,  

 (.1929, לישראל הקיימת
529
,  ' וחוברת ב'זמירות לילדים, מוקדשים למושב הילדים במלכובקה, חוברת א 11ילדי שדה, יואל אנגל,  

 (.1923ברלין: הוצאת יובל, 
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והוצא לאור כאשר באותה המהדורה מופיעות גם המילים  1922-ישנו שיר נוסף, "הכותל", שנכתב ב

בעברית וגם המילים ביידיש.
530
ם הן מאת שינמן, או שמא התרגום על פי הכתוב, לא ברור אם המילי 

מה תורגם ממה: האם היידיש מהעברית או להיפך. מסיבה זו גם השיר "הכותל"  –)ואולי גם וגם(, ואם כן 

 לא נכנס לניתוחים הסטטיסטיים.

 

 

 

שירים בעברית  שירים ביידיש שירים ברוסית עיבודים

 אשכנזית

שירים בעברית 

 דקדוקית

שירים שלא 

ברורה שפת 

הלחנתם 

 המקורית

)לא כולל  27

 ('אסתר'האופרה 

 12 44 7 53 כשלושים שירים

 ,1909-מ 10

 ,1912-מ 10

 50מתוך  4

קינדער לידער, 

 ,1919-מ 1

שירים אופוס  2

16. 

 

 ,1,2,3,4אופוס 

5,6,7,13, 

14,15 

 50מתוך " 46

קינדער לידער: 

מתוך  7+ 

השירים  שמונת

-שפרסם ב

1919. 

"מודה אני", "כי 

לו נאה", 

"אומרים ישנה 

ארץ", "שושנת 

פלאים", "ויהי 

בישורון מלך"," 

המנון למשורר", 

 "בן המלך".

מ"בקרן  25

 -מ 9זווית", 

 3"שירי ילדים", 

שירים למילות 

ביאליק, "שני 

מכתבים", "ליל 

קיץ", וחמישה 

שירים שמופיעים 

רק ב"מזמרת 

הארץ" מאת 

רוזובסקי, ולא 

 .קודםיצאו לאור 

"ילדי  11

שדה" + 

 "הכותל"

 

 

 ממחקרים קודמים ה, ושונותדרך ניתוח הקורפוס .1

 

ניתוחית -התבוננות מוסיקליתבאמצעות  המחקר הנוכחי מנסה לאפיין את הסגנון המוסיקלי של שירי אנגל

יצירות בודדות. אין זה שאינו של , של יצירותיו של אנגל ניתוח מוסיקלי כוללעד כה לא נעשה ביצירתו. 

אומר שלא נעשה על ידי החוקרים ניתוח מוסיקלי מקיף של יצירות רבות של אנגל.
531
לשלושת החוקרים  

תפיסה סגנונית על יצירותיו של אנגל  –, פלומנבוים ורבינא לפלר –המרכזיים של יצירתו של אנגל

ופלומנבוים לא כותבים על התפתחות  פלרלהמעידה על היכרות עמוקה עם מספר גדול של יצירותיו. 

                                                           
530
 (.1922, ברלין: הוצאת יבנה ירושלם, הכותל לקול יחיד בלווית פסנתריואל אנגל,  
531
 .33ראה פירוט מחקרים קודמים על אנגל בפרק הרקע, בעמוד  

 פילוח שיריו של יואל אנגל לפי שפת כתיבתם
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סגנונית באופי הלחנתו של אנגל. רבינא דווקא מאזכר התפתחות סגנונית שכזו, אך הדוגמאות שהוא נותן 

 הן מועטות ולא מגובות במחקר שיטתי בנושא.

לוקח את מכלול הלחנתו הקולית של לעומת המחקרים הקודמים על אנגל, המחקר שמוצג בפרק זה 

המחקר  , ומנסה להתחקות אחר ההבדלים בין הלחנה קולית בשני סוגי שפה שונים של מלחין אחד.המלחין

דומה באופיו למחקר שנעשה בשני הפרקים הקודמים, הפרק על אידלסון  הנוכחיפרק השעומד במרכז 

שתי השפות העומדות בבסיס . אלא שבהבדל משני הפרקים הקודמים שנידונו כאן, והפרק על קרצ'בסקי

ההשוואה בקורפוס של אנגל הן יידיש לעומת עברית דקדוקית )ולא עברית אשכנזית לעומת עברית 

 דקדוקית כבשני הקורפוסים הקודמים(. 

אנגל לא כתב מספיק שירים בעברית אשכנזית על מנת שיהיה אפשר לערוך מחקר סטטיסטי מהימן הכולל 

השפעה מכרעת לתקופת עלייתו לארץ על מיעוט שיריו האשכנזיים: הוא  גם את העברית האשכנזית. יש

אצל קרצ'בסקי(. בתקופה זו נשארו רק הדים  1908-אצל אידלסון ו 1907)לעומת  1924-עלה ב

מההטעמה האשכנזית שהיתה כה דומיננטית כחמש עשרה שנים קודם לכן. בנוסף, הוא למד עברית רק 

, ולכן לא חי את העברית האשכנזית כילד וכנער, כמו שחיו אותה 1922-בשלב מאוחר בחייו, החל מ

אידלסון וקרצ'בסקי, שהרבו לשיר במקהלות בתי כנסת בכל שנות ילדותם ונערותם.
532
אמנם, גם את  

היידיש למד בבגרותו, אך היא נעשתה לו שפה שבה היתה לו יכולת ביטוי בעל פה,
533
ובה העדיף להלחין  

 ל המאה העשרים.החל מסוף העשור הראשון ש

היה ניתן לערוך גם השוואה בין שיריו ברוסית של אנגל לבין השירים בעברית וביידיש. השוואה זו לא 

נעשתה גם בשל הקושי להשיג את מכלול שיריו ברוסית, וגם כיוון שהיידיש והעברית האשכנזית משיקות 

חום המחקר היא אפשרות טבעית זו לזו, ומתכתבות זו עם זו, ולכן האפשרות לכלול את השפה הזו בת

קיימת חפיפה בין מערכת ההגייה של היידיש ומערכת יותר, מאשר הכנסת שירים ברוסית לתחומה. 

ההגייה של העברית האשכנזית. ראשיתה של היידיש היא במיזוג בין העברית שדברו יהודי אשכנז לבין 

זה נעשה הן בחיבור של אוצר המילים  השפות המקומיות שדוברו בחבל ארץ זה, ובראשן הגרמנית. מיזוג

של שתי השפות, והן בהחלת מאפיינים ממערכת ההטעמה של השפה הגרמנית על מערכת ההגייה של 

העברית.
534
בתחילת דרכה נקראה היידיש "עברית יהודית". מונח זה שימש את היידיש מאות שנים,  

וצרה, בעת החדשה, הוסב שמה ומראה עד כמה העברית נוכחת בשפה זו. רק מאות שנים לאחר היו

ל"יידיש".
535
   

לשם הדגמת המגע ההדוק שמקיימת היידיש עם העברית האשכנזית, ניתן לתת כדוגמא את השיר הראשון, 

קינדער לידער". למרות שהקובץ כולו כתוב ביידיש, שיר  50"מודה אני", מתוך קובץ השירים ביידיש "

                                                           
532
לגבי קרצ'בסקי ניתן לקרוא אצל הכהן, "כמיתר ניתק". לגבי אידלסון ניתן לקרוא ברשימתו האוטוביוגרפית:  

 אברהם צבי אידלסון, "חיי", בתוך קובץ אברהם צבי אידלסון, תשמ"ו.
533
 .91עמוד , יואל אנגל והמוסיקה היהודיתרבינא,  
534
 .315הופקינס, "עברית ויידיש", עמוד  
535
 .252, עמוד משקל וריתמוס בשירה העברית החדשההרשב,  
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רה נוספת את ההשקה בין השפות: כשהסופר שמחה בן ציון זה כתוב בעברית אשכנזית. וכדי להמחיש בצו

תרגם את כל ספר השירים הזה לעברית, הוא, כמובן, לא ראה לנכון לתרגם את השיר הראשון בקובץ. 

עוד דוגמא לעירוב בין היידיש לעברית האשכנזית אפשר לראות בשיר "קדיש": שיר זה כתוב ביידיש, אך 

שניתן לקרוא אותם גם בעברית. למשל: "טאטעניו! כמה אומות משלב הרבה מאוד פסוקים שלמים 

בעולם! בבליים, פרסיים, אדומיים...", או "יתגדל ויתקדש שמי רבא. לא אזוז ממקומי! איך וועל זיך פון 

שיר זה מהווה דוגמא למימוש התכונה הכללית של היידיש, שהיא עירוב בין שתי השפות  ָארט ניט רירן!".

 הדרות בצוותא בשפת המיזוג, שהיא היידיש. –ת עברית וגרמני –

 

הכנסת השוואה בין כתיבתו של אנגל ביידיש ובעברית דקדוקית חייבה מתודולוגיה מעט שונה של המחקר 

מהמתודולוגיה שהוחלה בפרקים על אידלסון וקרצ'בסקי. למרות מה שנאמר בפסקה הקודמת, בקשר 

בדיקה סטטיסטית של השוואה בין יידיש לעברית דקדוקית לערבוב הטבעי בין יידיש לעברית אשכנזית, 

מציבה שני קורפוסים מוגדרים, ללא התערבבות ביניהם. זאת בניגוד לניתוח בקורפוסים של אידלסון 

 1-)שירים שנכתבו בהטעמה דקדוקית טהורה( ל 0וקרצ'בסקי, שהוא ניתוח שנעשה על ציר רציף בין 

על ציר רציף זה היו גוני ביניים של שירים עם הטעמה  רה(.)שירים שנכתבו בהטעמה אשכנזית טהו

בקורפוס הנוכחי מתקבלות שתי קבוצות מוגדרות, האחת של שירים ביידיש  מעורבת במידות שונות.

והשנייה של שירים בעברית דקדוקית, ומהבחינה הזו הניתוח הסטטיסטי אינו מורכב כמו שהיה בפרקים 

הקודמים.
536
 

בפרק זה. גם קטגוריות הניתוח שונות במקצת מאשר  השתנותהניתוח הסטטסיטי נאלץ לאך לא רק סוג 

בין בין השירים ביידיש לבפרק זה, שנעשתה הקטגוריות בפרקים הקודמים. ההשוואה הסטטיסטית 

בין הלחן לטקסט  מןשירים בעברית דקדוקית התייחסה רק למיקום ההטעמות בלחן, בלי ההשוואה למיקוה

ת כיוון שביידיש מיקום ההטעמות בין הטקסט לבין הלחן זהה בכל השירים )למעט הטעמות המקורי. זא

בודדות(, ואילו בשירים בעברית דקדוקית לעיתים יש התאמה במקום ההטעמות בין הטקסט ללחן 

ולעיתים אין. לכן, לשירים בעברית דקדוקית נוסף נדבך בניתוח האיכותני הכולל גם את השוואת מיקום 

 ות בין הטקסט לבין הלחן.ההטעמ

 .70מובאים בפרק המתודולוגיה, בעמוד  הפרמטרים שנבדקו מבחינה סטטיסטית בקורפוס שירי אנגל

 

 

 

                                                           
536
 הייעוץ הסטטיסטי נעשה על ידי הסטטיסטיקאית נעמי בומרד. 
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 תוצאות בעלות משמעות סטטיסטית:להלן הפרמטרים שהראו 

 

 : וסיומים נקביים סיומים זכריים

בשירי אנגל. עם זאת, בעברית דקדוקית יש  ליחידה מוסיקליתסיומים זכריים הם צורת הסיום הנפוצה 

( של סיומים זכריים, וכמות זו גדולה יותר מאשר כמות הסיומים 68%כמות גדולה ביותר, כשני שליש )

 (. 56%הזכריים שיש ביידיש )

( הם בתנועה עולה, ואילו ביידיש רוב הסיומים 55%בעברית דקדוקית רוב מוחלט של הסיומים הזכריים )

 ( הם בתנועה יורדת. 44%הזכריים )

 (. 32%( מאשר בעברית דקדוקית )44%ביידיש יש יותר סיומים נקביים )

הסיומים הנקביים שכן לא רק שיש ביידיש יותר סיומים נקביים מאשר בעברית דקדוקית, גם חלק גדול מ

קיימים בעברית דקדוקית הם סיומים שמילתם האחרונה היא חד הברתית או מלרעית, והם מסתיימים 

מהסיומים הנקביים בעברית הם סיומים שהיה להם פוטנציאל להיות  46%(. כלומר: 46%במליסמה )

מהסיומים  12.5%רק מולחנים כסיומים זכריים, והפוטנציאל הזה לא מומש. ביידיש, לעומת זאת, 

 הנקביים הם כאלו שמילתם האחרונה היא חד הברתית או מלרעית. 

(. ביידיש יש שתי 75%בעברית דקדוקית יש רוב מכריע של סיומים נקביים המסתיימים בתנועה יורדת )

 (.42%( או בתנועה הנשארת במקום )54%תנועות נפוצות לסיומים נקביים: בתנועה יורדת )

 

 

 חן בשירי אנגל:ל-יחסי טקסט

בשירים בעברית דקדוקית יש יותר חזרות על מילים מאשר בשירים ביידיש: בשירים בעברית דקדוקית 

מילים. בשירים ביידיש יש בממוצע  40מילים, ובלחנים בעברית דקדוקית יש בממוצע  29יש בממוצע 

 מילים. 35מילים, ובלחנים ביידיש יש בממוצע  30

מילים מלעיליות, אך בלחנים בעברית דקדוקית אנגל  38%ם של אנגל יש במילות השירים הדקדוקיי

נכתבו מהמילים במלעיל. הבדל זה נובע מכך שרבים מהטקסטים שאותם מלחין אנגל  16%מלחין רק 

רבות ממילות התמליל, אם נכתבו  בעברית אשכנזית, ואילו אנגל בוחר להלחינם בדקדוקית. במקורם

ביידיש, לעומת זאת, כמות המילים  שהטעמתן מלעילית, ומכאן הפער. באשכנזית, סווגו כמילים 

מהמילים שהן מילים מלעיליות. כאן חוסר  29%המלעיליות לא משתנה בין הטקסט ללחן, ובשניהם יש 

 ת.יידיהשינוי נובע מכך שאין שינוי במקום הטעם בין הטקסט לבין לחנו בלחנים בשפה ה
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( מולחנות בירידה. בלחנים ביידיש, לעומת 50%מילים המלעיליות )בלחנים בעברית דקדוקית מחצית מה

 (.38%( או תנועה נשארת במקום )44%זאת, יש שתי תנועות הנפוצות להלחנת מלעיל: תנועה יורדת )

המילים המלרעיות מולחנות בצורה דומה הן ביידיש והן בעברית דקדוקית, כאשר מחצית מהמילים לפחות 

בדקדוקית(. למרות זאת, התנועה בעליה היא תנועה נפוצה הרבה  55%ביידיש,  50%מולחנות בעלייה )

( 50%יותר בשירי אנגל בעברית דקדוקית, כיוון שיש הרבה יותר מילים מלרעיות בעברית דקדוקית )

 (.9%מאשר ביידיש )

 

 תוצאות בעלות משמעות בהיבט הריתמי:

השירים של אנגל ביידיש מראים שונות גדולה בין שיר לשיר מבחינת הגיוון הריתמי: יש שירים מגוונים 

מאוד ריתמית לצד שירים שבהם הצד הריתמי סטאטי ביותר. בשירים בעברית דקדוקית קיימת יותר 

 אחידות ריתמית בין שיר לשיר, כשהריתמוס אמנם עשיר, אך לא מגוון בצורה קיצונית.    

 

 אפיונים מודאליים:

 קיימים ליווימודאליות: ב-בפוליהן בשירים בעברית דקדוקית והן בשירים ביידיש מרבה אנגל לכתוב 

שונה  יידייםמודוסים אחרים מהמודוסים הנמצאים במנגינה. עם זאת העולם המודאלי של אנגל בשיריו ה

מז'ור )שלפעמים מתפקד כיוני( ד הצמעולמו המודאלי בעברית דקדוקית: בעברית דקדוקית נמצאים ל

של אנגל מורכב  יידייםוהמינור )שהוא לפעמים אאולי( גם מיקסולידי ודורי. העולם המודאלי בשיריו ה

 ברובו מגוונים שונים של מינור: מינור הרמוני מלודי וטבעי לצד פריגי, אהבה רבה ומודוס הרמוני כפול.   

 

  בשירי אנגלביחס למיקום הטעמות המילים  ניתוח העקומות המלודיות .2

 

 

בסעיף זה יוצגו הממצאים המשמעותיים שהתקבלו מהניתוח הסטטיסטי שעסק בקשר בין התכונות 

המלודיות בשירי אנגל לבין מיקום ההטעמות באותם השירים. חלקי סעיף זה ידונו בדרך שבה מלחין אנגל 

יחידות קדוקית, וכן בדרך שבה מלחין אנגל סיומי מילים במלעיל ובמלרע, הן ביידיש והן בעברית ד

 בשתי השפות. מוסיקליות
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 בלחני אנגל: מלרעיותהתפלגות הקווים המלודיים במילים 

 תו נשאר במקום              ירידה               עליה                            

 %15             %30               %55עברית דקדוקית      

%50%39%11יידיש

 הלחנת מילים מלרעיות ומלעיליות ביידיש ובעברית בשירי אנגל .2.1

בכל אחת מלרעיות. יצוין שבסעיף זה נבדק כיצד אנגל מלחין שני סוגי מילים: מילים מלעיליות ומילים 

יש עוד סוגי מילים שלא נבחנה דרך הלחנתם: מילים חד הברתיות, שבהן, פעמים רבות, קשה מהשפות 

לשפוט הלחנת תנועה מלודית, כיוון שלעיתים קרובות הן מולחנות בתו בודד. מילים חד הברתיות יש, 

לא נבדק: מילות מלעיל  ה שלוהלחנהדרך  כמובן, גם ביידיש וגם בעברית. ביידיש יש עוד סוג מילים שגם

דערלאך" )ילדים( קינדמלעיל, שההטעמה בהן ממוקמת על הפעמה השלישית מהסוף, כדוגמת המילים "

זענטער" )אלפים(. מילים כאלה נפוצות ביידיש, אך בעברית כמעט ולא נמצאותטויאו "
537
)כשהן  

מות עם סיומת חיבה כגון "רוח'לה"מופיעות בעברית מדובר במילים השאולות משפה אחרת או בש
538

 .)

 לכן הן גם לא נותחו: לא היה ניתן לערוך השוואה בין דרך הלחנתן ביידיש או בעברית.

ההגדרה שבה השתמשתי למילים מלרעיות שונה מהגדרתן הלשונית הרשמית, והיא הגדרה יותר  

ף של מילה חד הברתית ומילית מוסיקלית מלשונית: הכנסתי לתוך הקטגוריה של מילים מלרעיות גם צירו

)או תחילית( המקדימה אותה, כדוגמת המילים "ַהּסֹוף" בעברית, או "דער סוף" ביידיש. בעברית מדובר 

הרבה פעמים במילה שיש לה תחילית, אך ביידיש מדובר תמיד בשתי מילים נפרדות. ההגדרה שנזקקתי 

בין שתי המילים הצמודות האלו קשר בל לה שונה מההגדרה הלשונית, כיוון שמבחינה מוסיקלית יש 

 יינתק, והן מתנהגות כמילה אחת מלרעית, ולא כשתי מילים חד הברתיות.

כשבחנתי את דרך הלחנתן של המילים המלעיליות והמלרעיות, בדקתי את היחס המלודי בין הצליל 

שני צלילים אלה  הממוקם על ההברה הלפני האחרונה לבין הצליל הממוקם על ההברה האחרונה: האם בין

בין שני צלילים אלו מליסמה, לא התחשבתי  היתהמתקיימת תנועה עולה, יורדת, או דורכת במקום. אם 

בה, כיוון שבמקרה כזה שני הצלילים החשובים, היוצרים את הקו המלודי העיקרי, הם לרוב שני הצלילים 

 הממוקמים על הברות המילה.

של אנגל ביידיש ובעברית דומה, הן בהלחנתו מילים מלרעיות, והן בהלחנתו מילים  ההלחנהצורת 

. בשתי הטבלאות הבאות ניתן לראות שרוב המילים המלעיליות מתנהגות בצורה זהה בשתי מלעיליות

השפות, בתנועה יורדת, ורוב המילים המלרעיות מתנהגות אף הן בצורה זהה בשתי השפות, אלא שבהן 

 : וצה היא בעלייההתנועה הנפ
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ולמרות זאת, ניתן לקרוא על חריזה דקטילית בשירים עבריים בספר הבוחן את החרוז הדקטילי כמקרה  

 עמודים.  187, חרוז ומשמעותט, מבחן: עוזי שבי
538
 .267, עמוד משקל וריתמוס בשירה העברית החדשההרשב,  



 פרק חמישי: יואל אנגל

100 
 

 בלחני אנגל: מלעיליותהתפלגות הקווים המלודיים במילים 

 תו נשאר במקום              ירידה               עליה                            

 %25              %50               %25עברית דקדוקית      

%18%44%38יידיש

 התנועה הנפוצה בסוגי המילים השונות

 תנועה נפוצה במלרע          תנועה נפוצה במלעיל                            

 בעליה 55%בירידה                          50%    עברית דקדוקית         

בעליה50%בירידה44%יידיש

 כמות המילים המלעיליות והמלרעיות בלחני אנגל

 מילים מסוגים אחרים  מילים מלרעיות    מילים מלעליות                      
 )חד הברתיות, וביידיש גם מילות                             

 מלעיל דמלעיל(                                      

 34%                       50%            16%עברית דקדוקית        

29%9%62%יידיש

 

  הלחנת מלעיל בירידה ומלרע בעלייה  .1.1.1

 

מן המילים בעברית  50%בשתי השפות אנגל מלחין כמעט מחצית מן המילים המלעיליות בתנועה יורדת )

מן המילים ביידיש(. בשתי השפות מלחין אנגל כמחצית מהמילים המלרעיות בתנועה  44% -דקדוקית, ו

 ביידיש(. 50% -בעברית, ו 55%בעליה )

 

השוני העיקרי הוא בכמות המילים המלרעיות לעומת כמות המילים המלעיליות שהיו בכל אחת מן השפות 

מילים מלעיליות ואילו הטקסטים בעברית דקדוקית  29%שבקורפוס הנוכחי: הטקסטים ביידיש כללו 

ם מלעיליות. השוני היותר בולט הוא בכמות המילים המלרעיות בלחנים, שביידיש מהוות מילי 16%כללו 

 :מהמילים 50%מהמילים המולחנות ואילו בהלחנה בעברית דקדוקית הן מהוות  9%

 

 

 

 

 

כיוון שאנגל מלחין בצורה שונה מילים מלעיליות ומילים מלרעיות, ניתן לשער כי השוני במינוני המילים 

המלרעיות והמלעליות בשפה יניב גם שוני בהתנהגות העקומה המלודית בהלחנה בשתי שפות אלה. ואכן, 

  :ליות ומלרעיותימילים מלע ו האידית והעברית של אנגלהדמיון בהלחנת

 השוני בין השפות, שגורם להבדלים בסגנון הכתיבה:
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 טטרמטר טרוכאי:משקל פואטי, 

 

 

_     _        _     _ 

 סע     -קע ָא דו וויי-ָא דו פיל

_        _         _ 

 צו דער ערד * קלאפ * * *    

 זהה למשקל הפואטי דרך הלחנת המשקל הפואטי

ש לעומת הלחנתו בהחלט ניתן להבחין בשוני בהתנהגות העקומה המלודית בין הלחנתו של אנגל ביידי

בעברית דקדוקית. הנה מספר דוגמאות להתנהגות שונה של המלודיה, בשל ההלחנה בשפה שהיא יותר 

 מלעלית או יותר מלרעית.

הדוגמא הראשונה היא מהשיר "די פילקע" )"הכדור"(.
539

 

 

 

 

 

 

 

 

התנועה בירידה מורכבת בדוגמא זו בדוגמא זו יש ארבע מילים מלעיליות, וכולן מולחנות בירידה. 

במקצת, כיוון שבתוך כל ירידה כזו )המוקפת בעיגול בתווים( ישנה מליסמה, ומליסמה זו דווקא עולה. 

עירוב התנועות בעליה ובירידה יוצר מורכבות רגשית במקומות אלה בשיר: תחושת עליה שלא מתממשת, 

ת, ועל כן לא הוכנסו למניין הסטטיסטי. כיוון שהתנועה היורדת היא השלטת.  שאר המילים הן חד הברתיו
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 .8יודישע קינדערלידער, עמוד  50ענגעל,  

 
 

 

 ה 

  
  

 

_     _        _     _ 

 סע      -קע ָא דו וויי-ָא דו פיל

       _           _  _ 

 אין  דער הַאנט * כַאפ * * *   



 פרק חמישי: יואל אנגל

101 
 

 טטרמטר ימבי: -טרימטר  פואטי,משקל 

        _          _  _ 

 נים * *           -קויפט * קויפט * קו

          _               _         _ 

 פן:  *   -קוי-איך הָאב איַיך צו פַאר

     _               _     _            _ 

 לע         -גע-לע ַא ווע-דע-ַא פער

          _             _         _ 

           * פן-טן און אויף לוי-אויף ריַי
 

 נקודות להתמודדות בעת ההלחנה:

מדובר בטקסט שמתמלא בהדרגה: הן בהשפלות, 

ובשורה השלישית נוספת לו אפילו הרמה נוספת. עם 

זאת, הטקסט שומר על קצביות, כי מילוי השורות 

 אינו חורג אף פעם מהמסגרת מרובעת ההטעמות.   

 

זהה  :דרך הלחנת המשקל הפואטי

 הפואטילמשקל 
 

 יישום מורכבויות הטקסט בלחן:

אנגל מיטיב לשמור על המשקל הרטורי, תוך 

 הערכים הרתמיים במקומות הנחוצים.ציפוף 

ניתן לראות כיצד מלעליות המילים ודרך הלחנתן משפיעות על עקומת הקו המלודי: בדוגמא זו מדובר 

במילות תוכן משמעותיות ודומיננטיות בשיר )"ערד" ו"האנט"(, ולא במילות חיבור, ועל כן הן ממוקמות 

בה שהרגשתה יורדת ו"נאנחת". בסיומי הפרזות, במקום אסטרטגי במלודיה, ומשפיעות על עיצו

המורכבים מהמילים "ערד קלאפ" ו"האנט כאפ" מושפעים גם הם מדרך הטיפול במילים המלעיליות: בכל 

אחד מהסיומים ישנה מליסמה על המילה הראשונה, בצורה המתכתבת )בהיפוך מסוים( עם המילים דרך 

התנועה הנוצרת בין שתי ההברות היא יורדת )ואילו הלחנת המלעיליות: המליסמה היא יורדת, וגם 

 התנועה הנוצרת בין שני התווים האחרונים בפרזה היא בעלייה(.

.דוגמא נוספת המדגימה את אותה התופעה נמצאת בשיר "דער סוחר"
540
בשיר זה יש גם מילים חד  

 ברתיות המקבלות את תנועתן היורדת כהשפעה מהמילים המלעיליות שסביבן:ה

 

                                                                  541 
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הערה: ביידיש סיומת בעלת שני שוואים רצופים המסתיימת באות ן', כדוגמת סיומת המילה "קויפן", נחשבת  

 כתנועה בפני עצמה. 

 

 מסומן בתווים:

 עיגול כחול: מילה מלעילית בתנועה יורדת.

 עיגול אדום: מילה חד הברתית המתנהגת כמילה מלעילית בשל המילים המלעיליות שלידה
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 טטרמטר דקטילי-דימטר ,פואטימשקל 

 )למעט השורה הרביעית(:

_                   _    

 נאכט * *-בת ביי-ש

_                              _    

 סטער אין שטיב * *-פינ

_                           _    

 סטער אין גאס * *-פינ

      _              _               _    

 כן  -קעל פאקט די זא-און יאנ

_                       _                    _                   _      

 קב *-חק און פון יע-רהם פון יצ-גאט פון אב
 

 נקודות להתמודדות בעת ההלחנה:

לא ניתן להתאים בקלות למשקל השורה הרביעית את 

יותר הגיוני שורה זו בלבד השורות האחרות. ל

להישקל בטרימטר ימבי, בצורה הפורעת את המשקל 

 הכללי.

הטעמה מלרעית לא נפוצה ביידיש על המילים 

 "אברהם" ו"יצחק". 

משמעותיות וממוקמות במקומות המשרים את אותה אווירה "נאנחת" ויורדת בשיר זה המילים המלעליות 

ישנן שתי מילים חד הברתיות ששואבות את השראתן מהמילים המלעליות בשיר, ומולחנות על המנגינה. 

 מילים "קויפט" בתיבה השנייה ובתיבה האחרונה בשיר.: אלו הן שתי הכאילו היו מילה מלעילית

חוץ משש המילים המלעליות היורדות, ישנה גם מילה מלעלית אחת הנשארת במקום )המילה"רייטן" 

 38%, ועומדת על יידייםמילים מלעליות בלחנים הנפוצה בהלחנה הנשארת במקום גם (. 5בתחילת תיבה 

 . אלו ממילים

ף המילה. כאן הערה: ביידיש יש כמות מסויימת של מילים שהטעמתן היא על ההברה השלישית מסו

מופיעות שתי מילים כאלה: "פערדעלע" ו"וייגעלע". כיוון שלמילים אלה אין מקבילות שגורות בעברית, 

 לא בדקתי את התנהגותן מבחינה סטטיסטית.

 

,השיר "אתא בוקר" הוא שיר שאנגל הלחין למילותיו של שיר עם
542
באופי אחר ורמת מולחן והוא  

 נו קודם:מורכבות שונה משירי הילדים שראי
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  :דרך הלחנת המשקל הפואטי

      =              _    

 הטעמה מלרעית לא נפוצה ביידיש על "שבת"נאכט * | -|בת * ביי-ש

       =♦           ♦      _    

 סטער אין שטיב *|-פינ

       =♦           ♦    _    

 סטער אין גאס * -פינ

         _            =               =♦  ♦      _    

 כן * * * |-קעל פאקט * די | זא-און | יאנ

         =♦♦          _      ♦ ♦     _          =        =♦  ♦       

הטעמה מלרעית לא נפוצה ביידיש על "אברהם", אך כמו קב * * *  -חק און פון |יע-רהם * פון |יצ-גאט * פון אב

 .מקובלתזו שהיתה במשקל הרטורי. דווקא המילה "יצחק", בניגוד למימושה במשקל הרטורי, מקבלת הטעמה ידישאית 

 

 יישום מורכבויות הטקסט בלחן:

הסדרת ההטעמה אנגל מלחין במקצבים מורכבים המאפשרים לו את חילוף המשקל לימבי בשורה הרביעית, ואת 

המקובלת ביידיש על המילה "יצחק". הוא מוסיף בתחילת השיר הטעמה מלרעית לא נפוצה על המילה "שבת", הטעמה 

 שגם לא סדורה על המקצבים של המשך השיר.
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 מסומן בתווים:

 מילה מלעילית בתנועה יורדת. עיגול כחול:

 מילים שאינן מלעיליות המתנהגות כמילה מלעילית בשל המילים המלעיליות שלידן עיגול אדום:

5 
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שמדובר כאן של שיר זה מצביעה על כך המורכבות המלודית, ההרמונית והריתמית כמו שניתן לראות, 

בשיר אמנותי, ולא בשיר לילדים. למרות זאת, גם בשיר זה ניתן לראות איך הלחנת המילים המלעיליות, 

 שהיא בירידה, משפיעה על הכיווניות הכללית של המלודיה, שהיא כולה כלפי מטה.

בד"כ במלעיל. אלו המילים "שבת"  יש שתי מילים שאנגל מלחין אותן במלרע, למרות שביידיש הן נהגות

("schabeis""( "ו"אברהם )Avrom את שתיהן הוא מלחין בעליה. נציין שהמילה "אברהם" מוטעמת .)"

גם בהסדרת הטקסט באופן מלרעי. במשקלו הרטורי של השיר ישנה עוד מילה מוטעמת מלרעית, "יצחק", 

מלעיל בדוגמא זו הוא מלחין בירידה: שבלחן מקבלת את ההטעמה המלעילית המקובלת. את מילות ה

"(. כמו בשיר הקודם, "דער סוחר", גם בשיר זה יש Jankewקב )"יעחק, יצכן, זאקל, יענסטער, פינ

מילים חד הברתיות המושפעות מן המלעיליות של המילים שלצידן ומולחנות גם הן בתנועה יורדת. 

 יש ארבעה מקומות כאלה:  לעיל בדוגמא המובאת

 במילים "פינסטער אין שטיב" המילה "שטיב" מושפעת בהלחנתה היורדת מהמילה "פינסטער". ,2בתיבה 

, במילים "פינסטער אין גאס", המילה "גאס" מושפעת בהלחנתה היורדת מהמילה "פינסטער", 3בתיבה 

 וכמובן שבראש ובראשונה מכל התנהלות התיבה שקדמה לה.

אכן", המילים "פאקט די..." מושפעות בהלחנתן היורדת , במילים "און יענקל פאקט די ז4-5בתיבות 

 מהיותן מכותרות בין המילים "יענקל" ו"זאכן".

, במילים "יצחק און פון יעקב", המילים "און פון...." מושפעות בהלחנתן היורדת מהיותן 7-8בתיבות 

 .4-5מכותרות בין המילים "יצחק" ו"יעקב", וכמובן גם מהיותן הד לתיבות 

 

כאמור, ההבדל המשמעותי בין הלחנת המילים המלעיליות והמלרעיות בעברית וביידיש אצל אנגל הוא לא 

וההלחנה , ההלחנה השגורה אצל אנגל למילים מלרעיות היא בעליהבאופן הלחנת המילים עצמן, שהרי 

ומת . ההבדל הוא במינון של המילים המלעיליות לעהשגורה אצלו למילים מלעיליות היא בירידה

המלרעיות שיש בכל אחת מהשפות. כיוון שעברית דקדוקית היא שפה מלרעית מאוד, ובקורפוס שאנגל 

הלחין בעברית דקדוקית מחצית מהמילים הן מלרעיות, בהכרח יהיה שינוי בכיווניות המלודית של 

 השירים בעברית דקדוקית.

ראשית שיר "ריקוד ריקודי" )תווי הנה דוגמא לשיר שבו ניתן לראות הבדל זה באופן ברור: דוגמא מה

(.318 בהמשך, בסקירה נוספת של השיר שתינתן בעמודהשיר יובאו 
543
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 אשכנזית, טטרמטר טרוכאי: הטעמה  :פואטימשקל 

_         _      _           _    
 נור          -כי-גן על ה-מי ני-ג

        _            _          _     _    
 נים נום נים נום נם * * *       

_           _      _            _    
 בור     -טנ -כה על ה-זי ה-עו

      _                      _     _      _    
 בים בום בים בום בם * * *   

_          _          _            _    
 רי לי לי לי לי      -לה מי-חיל

   _              _      _            _    
 גדי *     -או שה ו-קוד יצ-ברי

     _               _     _     _    
 מה , עם הטע4-ו 2הסדרת שורה זו במשקלן של שורות די * * *           -קו-קוד רי-רי

 אשכנזית על המילה הראשונה ודקדוקית על השנייה.

      _          _  _     _    
 הסדרת שורה זו במשקל השורה הקודמת לה                  די * * *-די ג-גדי ג

 

 נקודות להתמודדות בעת ההלחנה:

-ו 2על המשקל של שורות שתי השורות האחרונות יחייבו יציאה מתוך המקצב שקדם להן. על אף שהן מושתתות 

 , עצם היותן שתי שורות טרימטריות ברצף יצריך חריגה קצבית.4

העברת השורות הראשונה והשלישית להטעמה דקדוקית תוכל להתבצע בטטרמטר דקטילי המשובץ בהפסקות. 

 ** נורהכי על**  גןמי ניגלמשל: 

מילמולים יצטרכו לעבור קיצור או הרחבה צורת הסדרה כזו טובה לכל השורות הכוללות מילות תוכן. שורות ה

 להסדרה כזו.

 

השיר. מדובר במשקל מאתגר לזיהוי, גם כאשר  ו הפואטימשורות אלו בלבד קשה להבין מהו משקל

מביטים על השיר בכללותו, וזאת בשל ריבוי מילות המלמול החד הברתיות שבו, היכולות להתפרש בכמה 

 צורות הטעמה:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 פרק חמישי: יואל אנגל

107 
 

  :דרך הלחנת המשקל הפואטי

   =             _        =        _       =            _      =          _           =                      _           =      

 די * * *-קו-* * * קוד * רי -* * | רידי * -קו-קוד רי-די * * *  רי-קו-קוד רי-רי

       =        _        =       _ 

 | די * * *    -די ג-גדי ג

 

 

 

 

 

 

 

בדוגמא הקודמת, שבו מילים מלעיליות השפיעו על דרך ההלחנה של בדומה לשיר "אתא בוקר" שראינו 

מילים בסמוך להן, שהולחנו גם הן בירידה, גם כאן אפשר לראות את אותה התופעה, רק בצורה ההפוכה: 

 מילים מלרעיות משפיעות על סביבתן בהלחנת קווים מלודיים עולים.

". הלחנתו של אנגל לשיר זה, כמו גם לשאר נסתכל בשתי המילים הראשונות בדוגמא: "ריקוד ריקודי

שירי "בקרן זוית", היא הלחנה דקדוקית. אמנם מילות הטקסט לשיר זה מוטעמות אשכנזית, כמו חלק 

ניכר משיריו של יחיאל הלפרין, שכתב את כל תמלילי הקובץ "בקרן זוית", אך ההלחנה להן היא הלחנה 

מלרעית. בפועל המילה -ילות הפזמון בצורה דקדוקיתדקדוקית. אנגל יכול היה להלחין גם את כל מ

הראשונה "ריקוד" הולחנה כאשר ההטעמה שלה על ההברה הראשונה. היא הולחנה בעליה, כך שהדגש 

בגובה לא תואם את הדגש המשקלי שלה. אבל מה שמעורר יותר את האוזן הוא ההשפעה שיש לדרך 

ההלחנה שלה עצמה. תנופת העלייה שיש בשלוש  ההלחנה של המילה "ריקודי" הנמצאת אחריה על דרך

 ההברות של המילה "ריקודי" סוחפות גם את המילה שלפניהן.

י  נחשבת מבחינה דקדוקית בהמשך השיר יש מילים המתפקדות כמלרעיות ומולחנות בירידה )המילה ְגד 

הנע, וכך היא גם לחד הברתית, אך מבחינה פונטית  הגויה כשתי הברות, בשל מימוש תנועתי של השווא 

מילים המושפעות בכיוון הלחנתן 

 מהמילים המילים המלרעיות שאחריהן

קפיצה גדולה בעליה 

 כפיצוי על צעדי ירידה
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 דימטר דקטילי:, הטעמה אשכנזית, פואטימשקל 

            _    _                  
 רי  *                             -דו-דור כ-כ

                  _    _                  
   תה  *-קפוץ נא לי ע

             _   _                  
   לה  *-מע-חת ל-א

             _    _                  
    טה  *-מ-חת ל-וא

           _     _                        _    _                        
הטעמה לא שגרתית על החטף  כף-הר ב-טף * * מ-טף ח-ח

  ב"חטוף" הראשון, לשמירה על משקל השיר.
 

 נקודות להתמודדות בעת ההלחנה:

הלחנה דקדוקית תיאלץ להתמודד עם חוסר סדירות קיצוני 

לרעותה, כיוון שמדובר במילים מסוגים במקצבים בין שורה 

שונים: יש מילים שהן מלעיליות גם בדקדוקית )"למעלה", 

"למטה"(, ולצידן מילים רבות שבדקדוקית יהפכו למלרעיות. 

 עירוב זה יביא לחוסר סדירות בהלחנה דקדוקית.

 )דקדוקי ברובו(: דרך הלחנת המשקל הפואטי

                _             =                  
 הסטת ההטעמות לדקדוקיות ע"י יצירת קדמה  |רי  * *-דו-|דור * כ-כ

                  _             =                  
 שימור ההטעמה האשכנזית במילה "עתה"  תה  *-|פוץ * נא לי |ע-ק

               _             =                  
 דקדוקי ע"י יצירת קדמה, אך מקבל מליסמה "משכנזת" –"אחת"  לה  *-|מע-* * ל|חת -א

                      _        =                  
 דקדוקי ע"י יצירת קדמה, אך מקבל מליסמה "משכנזת" –"אחת"   טה  *-|מ-|חת * * ל-א-ו

 
 יישום מורכבויות הטקסט בלחן:

לא מועטה של הקצביות, וזאת במגוון אמצעים: שימור מילה אחת כאשכנזית אנגל מצליח לשמור על סדירות 

(, דחיסה של שתי הברות לחלקי שש 5)"עתה"(, הוספת מליסמה למילה אחרת שהפכה לדקדוקית )בתיבה 

(, ושימוש בשלושה סוגי מקצבים שונים במקביל: קדמה של שמינית, קדמה של שתי 6עשרה )סוף תיבה 

שלושת סוגי המקצבים האלה מופיעים תדיר, מתמזגים היטב האחד עם השני, וכך מצליחים  שמיניות וסינקופה.

 לשמר תחושת אחידות ריתמית.

מולחנת(
544

, אבל על כל ירידה קטנה שכזו יש פיצוי של עליה במרווח גדול ומשמעותי, כך שהתחושה 

 הכללית שמתקבלת היא של שיר הנמצא בתנופת עלייה מתמדת.   

הדוגמא הבאה שמובאת לעניין הזה היא מתוך השיר "הכדור".
545
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הזמר העברי , וכן גם אצל יעל רשף, 1.5 ראו התייחסות לנושא השוואים בפרק המתודולוגיה, סעיף  

 .93, עמוד בראשיתו
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 אבשיר זה שש מילים המתפקדות כמלרעיות, ושלוש מילים המתפקדות כמלעיליות. המונח "מתפקדות" ב

להבהיר את ההתנהגות של המילה, להבדיל מהגדרתה הלשונית המדעית. כך המילה "ְקפֺץ" מוגדרת 

ע"י הנעת  מבחינה לשונית כחד הברתית, אולם אנגל בוחר להשתמש בה כאן כמלרעית, דו הברתית,

של וכך גם ניתחתי אותה. לעומתה, המילה "עתה" היתה יכולה להיות מלרעית, כמו בחירתו  השווא הנע,

אנגל להלחנה דקדוקית בשאר השיר, אך אנגל בחר לשמר את מלעיליותה כפי שמופיעה בהטעמות 

למרות  טה".מ"ל –תה" עהטקסט המקורי, וכך משמר את חריזתו המקורית של הטקסט האשכנזי: "

הלחנתו הדקדוקית של אנגל, מפעם לפעם ניתן למצוא אצלו מילים המולחנות ב"אשכנזית". בשירים 

הקצביות וא מלחין דקדוקית לטקסט שהוא אשכנזי במקורו דבר זה קורה לעיתים, כנראה משום שבהם ה

, אנגל לא מתנגד על אף הניסיון ל"דקדק" את הטקסט הטבועה בטקסט בשל משקלו הפואטי האשכנזי.

 אנגל אינו היחיד שתופעה זו –כמו שראינו בפרקים הקודמים  .לקצביות אשכנזית זו במקומות מסויימים

הטעמה אשכנזית בשל היותה  "עתה"מילה הבמקרה זה, ייתכן שהיה לו קל יותר להחיל על  קורית אצלו.

  מילת תפקיד ולא מילת תוכן של ממש.

את כל המילים המתפקדות כמלרעיות מלחין אנגל בשיר זה בעלייה )מסומנות בתווים בעיגול כחול(, ואת 

ת בתווים בעיגול אדום(.כל המלעיליות הוא מלחין כאן בירידה )מסומנו
546
אפשר לראות בצורה ברורה  

בירידה, בייחוד –בעליה, ואת הכיווניות של המילים המלעיליות  –את הכיווניות של המילים המלרעיות 

. בתיבה זו המילה 5בתחילת השיר, שם המצב הוא ממש מובהק. המצב נהיה יותר מורכב החל מתיבה 

שאופיינית למילה מלרעית, אולם היא מקבלת גם מליסמה  "אחת" אמנם מקבלת את התנועה בעלייה

                                                           
546
 המילה ה'יורדת' "למעלה" נמצאת ברגיסטר גבוה יותר מהמילה ה'יורדת' "למטה", וכך משתקף התוכן בלחן.  

 עיגול כחול: מילים המתפקדות כמלרעיות, בתנועה עולה

 עיגול אדום: מילים מלעיליות, בתנועה יורדת

 יורדת מילים הממזגות בין תנועה עולה למליסמה עיגול ירוק:

5 
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דרך הלחנת 

המשקל 

זהה  הפואטי:

                  למשקל הפואטי  

 , טטרמטר אמפיברכי:משקל פואטי

                            _     _                                     _            _      
 זַא         -סער אַ -גער ַא גרוי-דער בַאהן איז ַא לַאנ

                           _ _                                         _                  _      

 דער טַאך טַאך טַאך טַאך טַא    -פן די רע-קלאַ -עס

)מילים אלו  7יורדת, שמזכירה הלחנת מילה מלעילית. מקרה זהה, עם אותה המילה, קורה גם בתיבה 

 מוקפות בתווים בעיגול ירוק(.

בדקדוקית, אך הסדרת המילים את רוב השיר בדקדוקית המורכבות הזו נובעת מכך שאנגל אמנם הלחין 

שכתב אותן הלפרין היא באשכנזית. יש דוגמאות רבות בשיריו של אנגל למורכבות כזו, של מילים כפי 

שנכתבו ע"י הלפרין באשכנזית, והולחנו ע"י אנגל תוך הסטת הטעם לדקדוקית, אך עם זאת קיבלו גם 

י. מליסמה על הברתן האחרונה, בצורה המחזירה להן מעט מהצביון האשכנזי שהיה להן בטקסט המקור

 (96תופעה זהה היה ניתן למצוא בשיר קרצ'בסקי )ראה עמוד .  4.2.4 דיון בתופעה זו ייערך בסעיף

 

  הלחנת מילים מלעיליות עם תו הנשאר במקום .1.1.1

(. אמנם, 38%בשירים ביידיש, קבוצה משמעותית של מילים מלעיליות מולחנת עם תו הנשאר במקום )

אך בפועל, בעברית דקדוקית צורת גם בשירים בעברית רבע מהמילים המלעיליות מולחנות בצורה זו, 

מהווה אפיון שני גורמים מסייעים לכך שבעברית דקדוקית הדבר אינו הלחנה זו אינה יוצרת אפיון סגנוני. 

בעברית ב. בעברית יש הרבה פחות מלילים מלעיליות מאשר ביידיש. משמעותי של השיר: א. סגנוני 

  .מולחנות עם תו הנשאר במקום קטנה יותר מאשר ביידישכמות המילים המלעיליות ה

הנה דוגמא לשיר יידי בעלי מילים מלעיליות רבות החוזרות על אותו תו, "דער באהן" )הרכבת(:
547
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 .5יודישע קינדערלידער, עמוד  50יואל ענגעל,  
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 :ימבי )וטרוכאי בשתי השורות האחרונות(, טטרמטר משקל פואטי

                  _     _                _                _      
          זל *-רום אין הייַ -אַ עס געהט 

              _       _                _              _      
   זל * *-מייַ  ַאץ און זוכט קַא ַא

         _     _              _                    _      
 זל-ס מייַ ַאץ * זוך דץ * קַאקַא

 _             _                  _                 _      

   פהיט זיך אָ    זל-מייַ   זל-מייַ 

דרך הלחנת 

המשקל 

זהה  הפואטי:

                 למשקל הפואטי  

 

 

דוגמא נוספת לשיר בעל הלחנה של מילים מלעיליות עם תו הנשאר במקום היא השיר "א קאץ און א 

מליעליות שהושפעו מדרך הלחנת המילים  ןמייזל" )"חתול ועכבר"(. גם כאן ניתן למצוא מילים שאינ

  המלעיליות הסובבות אותן:

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 בעלות תו הנשאר במקום.: מילים מלעיליות עיגול כחול

 מילים המושפעות בכיוון הלחנתן מהמילים המלעיליות שבסביבותיהן: עיגול אדום

 : מילים מלעיליות בעלות תו הנשאר במקום.עיגול כחול

 ות שאחריהןמילים המושפעות בכיוון הלחנתן מהמילים המילים המלעילי: עיגול אדום
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 לשמירת המשקל:טטרמטר טרוכאי, תוך כדי דחיסת הברות , פואטימשקל 
 

          _             _              _               _      
  -^  -^  -^  -בע              ^ -טָאג בול-בע מונ-טָאג בול-זונ

_                    _            _                       _      
 יצירת "חור" בתחילת השורה לשם שימור משקל  -^  -^  -בע             ^   ^ -ווָאך בול-* טָאג און מיט -דינס

 ה"בולבע" בסופה.            

 הלחנת אנגל שונה מהמשקל הרטורי במקום זה.                                                          

              _                 _               _               _      
  -^  -^  -^  -בע        ^ -טָאג בול -שטָאג און פריי-נער-דאָ 

                  _             _                _                    _      
שורת "צימרמן"                  --^ -^ ---^---לע  ^-גע-בע קו-נע ַא בול-וִוי-בת אין ַא נא-ש

549
 דוחסת הברות. 

          _              _                 _      
  -^  -^  -בע * *                    ^ -טער בול-טָאג וויַי -זונ
 

 נקודות להתמודדות בעת ההלחנה:

ידי מקצבים לא סדירים, בשביל לשמור על בשל דחיסת ההברות שיש בטקסט, מלחין יצטרך או לדחוס הברות גם הוא על 

 ארבעה פעמות קבועות ויציבות, או לוותר על קביעות מספר הפעמות, ולרווח את הטקסט.

ילים מלעיליות רבות המולחנות בתנועה החוזרת על אותו התובשיר "בולבע" גם כן יש מ
548

. זהו שיר עם 

שככל הנראה אינה של אנגל, קינדערלידער" של אנגל. הדוגמא מובאת כאן, למרות  50הנמצא בקובץ "

כיוון שהחוקר מנשה רבינא, תלמידו של אנגל, ניתח אותה כמאפיינת את סגנונו היידי של אנגל. הנה 

 השיר "בולבע", ולאחריו ניתוחו הסגנוני של רבינא לשיר זה, ודיון בניתוחו של רבינא:

  

549 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
548
 37יודישע קינדערלידער, עמוד  50יואל ענגעל,  
549
 .60לדיון בתופעת "צימרמן", ראה פרק המתודולוגיה, בעמוד  

ייצוג גרפי של המשקל 

 הפואטי, להבהרת דחיסותו



 יואל אנגל: חמישיפרק 

313 

 

 המשקל:טטרמטר טרוכאי, תוך כדי דחיסת הברות לשמירת משקל הפואטי, ה דרך הלחנת

       =               =            _     _ 

 בע |-טָאג בול-בע  | מונ-טָאג בול-זונ

=           _ ●●                    _              =      
   אנגל יוצר "צימרמן" בשלוש ההברות הראשונות, ומרווח מאוד את המילה * בע |  -ווָאך | בול-טָאג און מיט -דינס

להתמודד עם כך שבשורה זו חסרה הברה ביחס      "בולבע".הן המשקל הרטורי המובא למעלה והן גרסתו של אנגל מנסים 

 לשורה הראשונה.

= ●             ●          ●   ●           _                 =           _      
 למרות שמספר ההברות בשורה זו זהה למספר ההברות בשורה  *בע * |-טָאג | בול -שטָאג און פריי-נער-דאָ 

 הראשונה, אנגל יוצר הקבלה ריתמית לשורה השנייה.

=●    ●           ●    ●     _●    ●     ●      ●          =        _●●               
"צימרמן"שורת   לע |-גע-בע קו-נע ַא |בול-וִוי-בת אין ַא נא-ש

86 
 דוחסת הברות.

        =                       _          =       _      
 לשורות השנייה והשלישית, ובכך יוצרות  גם שורה זו מותאמת במקצבה * בע * | -טער |בול-טָאג וויַי -זונ

 מוטיב קצבי חוזר.                                                      

 

 מורכבויות הטקסט בלחן: יישום

אנגל בוחר לדחוס הברות )לעיתים בצורה מעט שונה מהמודגם במשקל כפי שהובא לעיל(, ולשמר את תחושת המשקל 

 המרובע הקבועה.

 

 

  

מייחס  –בטעות  –. הוא מתייחס לשיר זהמנשה רבינא, בספרו "יואל אנגל והמוסיקה היהודית", כאמור, 

שיר זה לאנגל,
550
שינוי סגנון כתיבתו של אנגל. הוא טוען ששינוי זה היה מודע, פרי ומדגים בעזרתו את  

 מחשבה: 

ובקרבו התעוררה הפרובלאמה החמורה: 'איך נשיר את שיר הגלות בארץ ישראל?' השירה 

הזאת הריהי ברובה ניב של עם מדוכא ונרדף..... ושאלה היא האם שיר מסוג זה יכול לשמש 

                                                           
550
קינדערלידער" מיוחס השיר לאנגל, אך בתרגום של ספר זה לעברית, שנעשה ע"י  50מקור הטעות: בספר " 

 , נכתב כי שיר זה הוא שיר עם.1916 -אנגל וש. בן ציון ב

  

  
 

  

 מוקפים בעיגול: צלילים חוזרים
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חומר לשירה העברית החדשה? האם יש לנו רשות לחנך דור צעיר השואף לחיים חופשיים 

ובריאים על שירה זו?
551
 

ם אחר באותו הספר, משווה רבינא שני שירים של יואל אנגל העוסקים בנושא דומה, ושונים ובמקו

 במהות הסגנונית של הכתיבה:

מה רב ההבדל בין מלודיית ה"עגבניה" הארצישראלית, למלודיית ה"בולבה" )תפוח אדמה( 

הגלותית.  שתי המלודיות לועגות לסעודת הרש. אבל בזמן שבמלודיה המינורית של 

"בולבה" בוקעת מתוך הצחוק דמעה רותחת מלאה מרירות פילוסופית על גורלו של ה

הקבצן, הנה השיר "עגבניה" מלא בחלקו העיקרי הבעת שמחה וחדווה של אלו שרק תמול 

שב בני ברק או מדגניה. אכן ובאו באנייה וכבר נשקפת להם מכל עבר וכל פינה העגבניה ממ

זה ורעננה."עגבניה" ארצישראלית, ורודה, עלי
552
 

. סולם השיר 351התייחסות לסולם השיר ולמאפיינים סולמיים בכלל תידון בפרק זה בהמשך, בעמוד 

אינו יכול להיות מאפיין יחיד לשינוי סגנון הלחן. בסופו של דבר ניתן למצוא אצל אנגל גם שירים 

ארצישראליים במינור, וגם שירים גלותיים במז'ור. הסבר נוסף לגבי המאפיינים הגלותיים של "בולבע" 

והארצישראליים של "עגבניה" יכול להיות כיווניות המלודיה. בשיר "בולבע" יש תווים רבים החוזרים 

על עצמם )מוקפים בעיגול(. רבים מהתווים הנשארים במקום הן של מילים מלעיליות, ובפרט המילה 

 בע" )תפוח אדמה( החוזרת ונשנית בשיר.בול"

כסגנון שבו ההלחנה המלעילית שלו נמנעת מתנועות בעלייה, להגדיר את סגנונו היידישאי של אנגל ניתן 

כיוון שאחוז כה גבוה מהמילים המלעיליות מופיע בתנועה יורדת או נשארת במקום, ורק מיעוט קטן שלהן 

(. לעומת זאת, השיר "עגבנייה"299 ( מולחן בעלייה )ראו טבלה בעמוד%18)
553

, שעליו מדבר רבינא 

בספרו ושתוויו יובאו מיד, מולחן בעברית דקדוקית, והוא שיר שבו רבות התנועות בעליה, המושפעות 

 מהמילים המלרעיות שבו:

                                                           
551
 .107, עמוד  יואל אנגל והמוסיקה היהודיתרבינא,  
552
 .101עמוד  ,יואל אנגל והמוסיקה היהודית רבינא, 
553
 .54, עמוד מזמרת הארץרוזובסקי,  



 פרק חמישי: יואל אנגל

111 
 

 טטרמטר ימבי:משקל פואטי, 

            _  _               _  _             
 יָה             -נִ -בָ -יָה ַעגְ-נִ -בָ -ַעגְ

               _         _         _          _             
 יָה     -ֳאנִ -נּו בָ -מֹול ַרק ָבא-ֶאתְ 

           _            _            _        _             
 ָצה     -ִמי-חֲ -ַקְפְּת מֵ -ר נִשְ ְכבָ -ּו

          _  _             _         _             
 ָצה           -ְקִצי-מִ -ָלט ּו-ּסָ -מִ -ּו

          _        _              _           _             
 ָצה    -ָוה, ִדי-נָה, ֶחדְ -ָלה, רִ -ִגי

      _       _        _             _             
 ָצה           -ְקִצי-מִ -ָלט ּו-ּסָ -מִ -ּו

             _  _               _  _             
 יָה            -נִ -בָ -יָה ַעגְ-נִ -בָ -ַעגְ

            _     _      _         _             
           יָה * *-נִ -נּו עֲ -צֵ -ַארְ 

            _        _               _     _             
 ַמת ָכל ַחי * *        -ִרי נִשְ -זַמְ 

            _        _         _       _             
 יָה * *           -נִ -בָ -ַרת ַעגְ-ִשי

 

דרך הלחנת 

המשקל הפואטי: 

זהה למשקל 

 הפואטי 
 

יישום מורכבויות 

 הטקסט בלחן: 

אנגל מצליח ליצור 

טקסט בעל הפוגות ולא 

מונוטוני ע"י מקצב 

מנוקד, שמאריך הברה 

מוטעמת על ידי קיצור 

זו שאחריה. כמוכן, 

הוא דוחס את שורות 

בחלקי שש עשרה  5-6

מהירים, וכך מגוון את 

המקצב וחולף על פני 

 שורות אלו ביעף.

ארבע התיבות 

בלחן האחרונות 

חורגות מהרימוס, וכך 

נותנות למקום זה סיום 

הרואי, מעין "המנון 

 לעגבנייה".

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

נקודות להתמודדות בעת 

 ההלחנה:

הראשונות שבע השורות 

כרצף הברות בשיר נקראות 

ללא הפסקה, ולו אחת, 

המלחין יצטרך  ביניהן.

להתמודד עם יצירת מקום 

לנשימה לצד שימור 

ן, כמו כ הריתמוס הקבוע.

בשלוש השורות האחרונות 

יש רגל אחת פחות מבשאר 

השורות, מה שיחייב חריגה 

 מהריתמוס.
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הצלילים המוקפים בעיגול כחול הם צלילים בעלי תנועה בעלייה על מילים מלרעיות. על המילה 

הברותיה האחרונות, אלא נוצרת "עגבנייה", המוקפת בעיגול אדום, אינה נוצרת תנועה בעליה בשתי 

תנועה בעליה על המליסמה הנמצאת בהברתה האחרונה. סה"כ התחושה במילה זו, וכן גם בכל השיר היא 

 תחושה של מלודיה בקונטור עולה.

ייתכן שכאשר רבינא דיבר על "מלודיה גלותית" לעומת "מלודיה ארץ ישראלית הוא הרגיש לא רק את 

ון בפרק זה בהמשך, אלא גם את כיווניות המלודיה, שבשיר זה יוצרת כיווניות הסולם השונה, שכאמור ייד

קיימת  יידייםבניגוד לשיריו של אנגל בעברית דקדוקית, בשיריו העולה, בשל מלרעיותו של השיר. 

שאינה עולה, עם מילים מרובות המולחנות או בתנועה יורדת או על ידי תו הנשאר  תכיווניות מלודי

 כיוון ששירים אלה משופעים במילים מלעיליות. במקום, וזאת

 

  "   "משכנזת    מילים המוסטות להטעמה דקדוקית, אך מקבלות מליסמה .1.1.1

כי מילים שנכתבו בטקסט המקורי בהטעמה אשכנזית, עברו  הודגםהשיר "הכדור", ובו  הוצג  308בעמוד 

וקבלו קדמה, אך בד בבד עם זה קיבלו גם מליסמה, שכביכול "שכנזה" אותם  הסטה להטעמה דקדוקית

 הוטעמו כך: שנית. בטקסט המקורי המילים

              _   _                               _  _                        
 טה  *-מ-חת ל-לה  * וא-מע-חת ל-א

 

 

 בלחן, לעומת זאת, הם הוסדרו כך:

                     _     =                                       _        =                     
 טה  *  -|מ-|חת * * ל-א-לה  * ו-|מע-|חת * * ל-א
 

 
 

כזכור, הטקסטים של אחד עשר מליסמה כזו למילים שהוסטו מלרעית נפוצה אצל אנגל )מוקפת בעיגול(. 

שירים מתוך עשרים וששת התמלילים בספר זה חוברו בהטעמה אשכנזית, וכן ישנם עוד חמישה תמלילים 

מבין כל השירים הללו הלחין אנגל רק אחד, "בן המלך", בהטעמה שניתן הכתובים בהטעמה מעורבת. 

 (.335)ראה ניתוחו בעמוד  אולי לפרשה כאשכנזית, אך גם הלחנה זו מרובת עירפולים במיקום ההטעמות

השירים הנותרים שהטקסטים שלהן כתובים בהטעמה אשכנזית, ניתן למצוא בשמונה את  מבין עשרת
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 :טטרמטר טרוכאיהטעמה אשכנזית, משקל פואטי, 

        _       _            _       _      
 נה  -ת-מ-נה ל-בא ק-א

     _               _    _          _      
 נו * *   -לים ל-ד-זוג סנ

 
 נקודות להתמודדות בעת ההלחנה:

המילים "אבא" ו"לנו" הן אלו שלא מאפשרות את הסטת הטקסט 

כולו למלרעית, כיוון שהן מלעיליות גם בדקדוקית. במילים אלו 

 יצטרך המלחין להתמודד עם המעבר מאשכנזית לדקדוקית.

 

 טטרמטר ימבי, הטעמה דקדוקית:דרך הלחנת המשקל הפואטי, 

            =         _          =  _      
 נה -ת-מ-נה ל-|בא ק-א

               _        =      =          _      
 נו * -לים * ל-ד-זוג |סנ

 
 יישום מורכבויות הטקסט בלחן:

על  , כמו בדרך הטעמתה הארמית המקורית, שפחות שגורה בימינו, וזההמילה "אבא" מולחנת במלרעית

 מנת להתאימה למילים המלרעיות שאחריה.

 המילה "סנדלים" יש מליסמה, על מנת להסיט את המילה "לנו" לעבר מלעיליותה הטבעית.על 

התופעה שתיסקר בסעיף הנוכחי: מילים שהטעמתן מוסטת מאשכנזית לדקדוקית, אך הן שבות ומקבלות 

 הנגנה אשכנזית ע"י הוספת מליסמה על ההברה האחרונה במילה.

יתים הוספת מליסמות כאלה היא מחויבת המציאות, כיוון יש להבדיל בין שני סוגים של התופעה הזו: לע

צריך להסיט מילים רבות לאחור. שלשם קבלת הטעמה דקדוקית
554
נוצר   אחרי מילה המוסטת לאחור 

פעמים רבות רווח עד למילה הבאה, והמלחין חש צורך למלא את הרווח הזה במליסמה, על מנת לשמור 

על הזרימה או על המוטיב שנוצר. זאת מעבר לעובדה שמליסמה תורמת תמיד לזרימה ולשירתיות של 

ב מסוים, והיה אינה קשורה לשמירה על מוטיהסוג השני של תופעה זו כולל מליסמות שהוספתן המנגינה. 

 אפשר ליצור מנגינה קוהרנטית גם בלעדיה, ועדיין אנגל חש צורך להוסיפה.

נראה תחילה דוגמאות של הסוג הראשון: מליסמות שהן מחויבות המציאות לשמירה על המקצב הטבעי 

של השיר ומילותיו. השיר הראשון שנבחן בהקשר הזה הוא "בבת אחת כולנו":
555
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גם להסתפק בהפוגות במקום מליסמות, אלא שמליסמות יוצרות יותר זרימה ושירתיות מהפוגות  ניתן 

 באמצע המשפט.
555
 .61אנגל והלפרין, בקרן זוית, עמוד  
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 בדקדוקית:  ,דרך הלחנת המשקל הפואטי

 = ●      ●       _       =          _    
 הסטת השורה לאחור בהברתה השלישית, ופיצוי על כך במליסמה על  נור * |-כי-גן על ה-מי ני-ג

 ההברה האחרונה בשורה                                      

        =        _              =       _ 

 נים נום נים נום נם * * * |

 =   ●   ●           _    =            _    
 הסטת השורה לאחור בהברתה השלישית, ופיצוי על כך במליסמה על  בור * |-טנ -כה על ה-זי ה-עו

 ההברה האחרונה בשורה                    

            _             _         =        _ 

 בים בום בים בום בם * *  

             =     _       =          _ 

 הסטת השורה לאחור בהברתה הראשונה, ופיצוי על כך במליסמה על  רי * לי לי לי לי |-|לה מי-חיל

 סיום המילה "מירי", שהיא גם בעלת הטעמה מלרעית לא שגרתית.                      

=●●          ●      ●       _            =    
 הסטת ההברות ודחיסתן בתחילת השורה, ופיצוי על כך בהוספת  גדי * |-או * שה ו-קוד יצ-רי-ב

 מליסמות על שתי המילים "יצאו" ו"גדי".          

מליסמה על הברתה האחרונה. המליסמה הזו מתכתבת עם שני בשיר זה המילה "סנדלים" מקבלת 

הצלילים שלפניה, על תחילת המילה "סנדלים", ויוצרת מוטיב סקוונציאלי איתם. היא גם משמשת ליצירת 

 המשכיות בחציו השני של המשפט המוסיקלי. 

בהקשר של הקונטור העולה של המלודיה שלו.  305בעמוד  לעילפזמונו של השיר "ריקוד ריקודי" נותח 

משופעת במליסמות הנובעות מהסטת ההטעמה  הדוגמא הנוכחית עוסקת בבית של שיר זה, והיא

. מליסמות אלו כך שנוצרת בסוף הפסוק מליסמההאשכנזית המקורית אל עבר ההטעמה הדקדוקית, 

בית של שיר המוקפות בתווים בעיגול, והן מסייעות בשמירת המקצב הזורם והקבוע של השמיניות בשיר. 

זה )אך לא הפזמון שלו( הוא מנגינה יידית שהוצמדו לה גם המילים "יוסי בכינור" )לא בלחן המוכר, כי 

אם בלחן המופיע להלן(.
556
טקסט ללחן שנעשתה ע"י אנגל, למרות זאת, אפשר לחקור את ההתאמה של ה 

כיוון שברבע הראשון בשיר בחר אנגל לדחוס שלושה תווים )במקום שניים במקור היידי(, וכך ליצור את 

 , בהקשר של מליסמות בסופי משפטים: 4.2.4הפיצוי המליסמתי בסוף. שיר זה גם יוזכר בסעיף 
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 https://www.zemereshet.co.il/song.asp?id=51ראה השיר באתר "זמרשת":  
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, באשכנזית, משקל פואטי

 טרימטר טרוכאי: 

_       _      _        

 יים       -נ-ור אין עי-ע

_          _   _         

 יים      -ד-י-שש ב-ממ

_         _      _        

 יים     -ל-רג-שש ב-מג

_          _          _     

 קש הוא את בנו    -מב

    _        _    _        

 ימביכה       -י-כה בני א-י-א

        _       _       _       

 ימבי, ת בני   -בא-פה נח-אי

 דקדוקית - "איפה"                

   _           _  _        

 ימביכה     -י-כה בני א-י-א

_            _  _        

 ך         -ק-חב-א -בא ו
 

 נקודות להתמודדות בעת ההלחנה:

ארבע השורות הראשונות יכולות 

להיות מוסדרות בדקדוקית בדימטר 

אמפיברכי, אך את ארבע השורות 

האחרונות הולם משקל זוגי בלבד 

ולא משקל משולש, ועל כן יידרש 

המלחין להלחין שיר זה בשני 

חלקים קצביים שונים, או ליצור 

הפסקות, מליסמות או דחיסות של 

ההברות על מנת להשוות את 

 ות שני החלקים. קצבי

 :, בדקדוקיתדרך הלחנת המשקל הפואטי

        =        _      =     _ 

 יים * -|נ-| ור * אין עי-ע

           =      _       =     _ 

 יים *-|ד-י-ב|שש * -מ-מ

           =           _  =      _ 

 יים *  -|ל-רג-|שש * ב-ג-מ

            =               _ =    _ 

 |נו * * -|קש הוא את ב-ב-מ

       =            _  =     _ 

 כה *  * |-|י-ני א-כה ב-|י-א

  =               _=     _ 

 קיצור המילה "איפה" בצורה שיותר |ני * * -ת ב-בא-אי נח

 מתאימה למשקל                        

      =            _  =     _ 

 כה *  * |-|י-ני א-כה ב-|י-א

   =           _ =    _ 

 ך * * | -|ק-חב-א -בא ו

 
 יישום מורכבויות הטקסט בלחן:

שני  הופך אנגל את מקצבי 1,3,5על ידי הוספת המליסמות בתיבות 

 החלקים למתכתבים אחד עם השני.

קיימות בספר "בקרן זווית" שתי דוגמאות של שירים שיש להם מקור אשכנזי מוקדם יותר, ובעת הפיכת 

תוך יצירת מליסמות. גם בשני שירים אלו קיימות עוד  השיר לדקדוקי, הסיט אנגל חלק מהמילים לאחור,

 מליסמות בשיר, מלבד אלו המשמשות להפיכת המילים האשכנזיות לדקדוקיות. 

. שיר זה מיוחס לאנגל בספר "בקרן זווית.שיר "העיוור"ההנה 
557
, שבו 1918-יש לו מקור מוקדם יותר מ 

לא רשום שם המלחין.
558
יש מקום לחשוד שאנגל לא הלחין שיר זה, כיוון שבשנת פרסום המקור  

 המוקדם עדיין לא כתב שירים אחרים בעברית, וגם לא התחיל ללמוד שפה זו.
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 .31(, 1918 ,)ורשה, האור ילדיםגן יצחק קצנלסון,  
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בשיר זה יש חמש מליסמות. שלוש מהן נמצאות על ההברה האחרונה במילים מלרעיות שבמקור היו 

(, ושתיים מהן נמצאות על מילים חד 5ו"מגשש" בתיבה  3, "ממשש" בתיבה 1מלעיליות )"עיוור" בתיבה 

(. ניתן להפריד 13-ו 9הברתיות מלרעיות )המילים "בני" בתיבות -כדו הברתיות שאנגל מתייחס אליהן

 את השימוש במליסמה בשלוש המילים הראשונות ובשתי המילים האחרונות.

(. בשלושת המקומות 8שלוש המליסמות הראשונות נמצאות במשפט הראשון בשיר )המסתיים בתיבה 

מבחינת זרימה, אמנם הולחנו באשכנזית.  המליסמות משמשות להסטה לאחור של מילים שבמקורהאלה 

שלוש המליסמות הראשונות יוצרות תחושת זרימה, כדרכן של מליסמות, אך אם אנגל היה מוותר עליהן 

לא היה נפרע קצב קבוע כלשהו )בניגוד לקצב שהיה נפרע בשיר "ריקוד ריקודי" מהדוגמא הקודמת(. 

ל המליסמות, הן תיבות בעלות קצב לא סדיר בפני , התיבות העוקבות אחרי התיבות ש6-ו 4, 2תיבות 

עצמן, ולכן לא נוצרת בשיר זה תחושת אחידות וזרימה בין התיבות השונות, שהמליסמה יכולה לסייע 

בהסדרתה. זאת, כאמור, מבלי להפחית במידת החשיבות שיש למליסמות האלה בהענקת תחושה שירתית 

המתכתב עם המשפט השני בשיר, אולם מיד נראה שאנגל  למנגינה. כמו כן מליסמות אלה יוצרות מקצב

 מנסה לפרוע במשפט השני את ההתכתבות עם המשפט הראשון.

מליסמות ליופי בלבד, ואינן שתי המליסמות האחרונות, על שני המופעים האחרונים של המילה "בני", הן 

לצורך קיום  16חלקי דחיסת  משמשות להסדרת הטעמה דקדוקית למקור קדום. במקומות אלו קיימת 

 .  שאינה קשורה מוטיבית למנגינה שהיתה קודם לכן בשיר זההמליסמה, בצורה 

5 

 9 

 13 
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 , אשכנזית, טטרמטר טרוכאי: משקל פואטי

_       _     _        _ 

 פק פה *        -ני דו-דד ע-נו

_            _ _          _ 

 נוד כה *        -לה א-לי-יום ו

_       _      _     _ 

 רים         -ע-י-דות ו-רך ש-ד

_        _      _         _ 

 רים    -כפ-לון פה ב-בוא ל-א
 

 נקודות להתמודדות בעת ההלחנה:

השורה הראשונה והאחרונה ניתנות להסטה להטעמה דקדוקית בצורה פשוטה. 

תקניות השורות האמצעיות סבוכות יותר, כי הן מערבות מילים מלעיליות 

 )"לילה" ו"דרך"(. מילים אלה מחיבות שינוי המשקל או דחיסתו.

 בדקדוקית:  דרך הלחנת המשקל הפואטי,

           =         _   =      _ 

 פק * פה *|-ני דו-| דד ע-נו

  =          _      =     _ 

 שימור הנסוג אחור במילה "אנוד"  נוד כה *|-לה א-לי-יום ו

  = ●       ●        _  =    _ 

 תחילת המילה "שדות" להסטת המשך השורה לדקדוקיתדחיסת    רים *|-ע-י-דות ו-רך ש-ד

         =            _      =     _ 

 רים *|-כפ-לון פה ב-|בוא ל-א
 

 יישום מורכבויות הטקסט בלחן:

של "אנוד" כדי להתאימה למילה המלעילית "לילה". בשורה השלישית הוא דוחס  האשכנזיתאנגל משמר את ההטעמה 

 את המילה "שדות" כדי להתאימה למילה המלעילית "דרך".

.הדוגמא הבאה שאתן באותה הסוגיה היא השיר "הנודד"
559
אמנם שיר זה מיוחס לאנגל בספר "בקן  

שמחברו הוא אליקום צונזער.ביידיש (, בקובץ 1877אך נדפס בראשונה בשנת תרל"ז )זווית", 
560
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 , תרל"ז(ראזענקראנץ דרוק:  ילנאוו) מעלאדיען מיט לידער הערליכע נייע פיר:  המנגןאליקום צונזער,  

4 

 

7 

 



 פרק חמישי: יואל אנגל

111 
 

, באשכנזית, טטרמטר משקל פואטי

 טרוכאי: 

_       _      _         _ 

 רים * *            -מד פ-יש לי צ

_      _            _          _ 

 רים * *      -אים ספ-הם קור-ו

  _      _       _         _ 

 לא       -לא על כל פ-ראו נא פ

         _        _           _          _ 

  * רים *-אים ספ-רים קור-איך פ
 

ניתן להסדיר את השורה האחרונה 

בדקדוקית, בצורה השומרת על רציפות 

המשקל ביחס לשורה הקודמת, אך לא 

שומרת על ההטעמה האשכנזית, וכן לא 

 משמרת את החריזה:

_                  _ _             _ 

 רים *  -אים ספ-רים קור-איך פ

 בדקדוקית: דרך הלחנת המשקל הפואטי, 

  =         _    =      _ 

 ריווח המילה "צמד" יצירת  רים *|-* מד פ -יש לי צ

 הטעמה דקדוקית על "פרים"

   =                    _      =      _ 

 רים *| -אים ספ-אים קור-והם קור

  =             _     =      _ 

 שורה הנקראת זהה  לא |-לא על כל פ-ראו נא פ

 באשכנזית ובדקדוקית

  =                 _      =      _ 

   | רים *-אים ספ-רים קור-איך פ
 

ניתן להסתכל על ההתאמה של המילים העבריות ללחן כין גם אם אנגל לא הלחינו, כיוון שהמילים במקורן 

שלושתן על מילים  בשיר זה, יש שלוש מליסמות. מליסמותיוצרת , והתאמתן הדקדוקית נכתבו באשכנזית

. 8, ו"בכפרים" בתיבה 5, "ויערים" בתיבה 1שעברו הסבה למלרעיות מהמקור האשכנזי: "דופק" בתיבה 

, ולכן היא נחוצה לשימורו, ואינה 3המליסמה הראשונה מתכתבת מוטיבית עם המקצב הנמצא בתיבה 

על , לעומת זאת, היה ניתן לוותר 7-ו 5שכנזית האובדת. בתיבות בהכרח נמצאת למען החזרת ההנגנה הא

 בלא לפגום באף מוטיב, בדרך כזו:המליסמות 

  

: לא רק של המליסמה ה"משכנזת", כי אם ראלמנטים אשכנזיים בשי וצהו מוצאים החאלא שבצורה כזו הי

 . 7האחרונים של תיבה , הנמצאת בשני הצלילים גם של הסקונדה המוגדלת, בעלת הנופך היידישאי

השיר האחרון שאביא חלק ממנו כאן כדוגמא בסעיף זה הוא השיר "פלא על כל פלא":
561
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. 5: המילה "ספרים" בתיבה הסבה למלרעיותשיר זה יש רק מליסמה אחת הנמצאת על מילה שעברה ב

למרות זאת, זו הדוגמא שבה ניכר בצורה הברורה ביותר שהוספת המליסמה לא נובעת מצורך מוטיבי או 

לא  מצורך של תנועת המנגינה: זהו התו האחרון במשפט המוסיקלי, ושם נפסקת הזרימה, כך שהמליסמה

תורמת לזרימת המשפט המוסיקלי. המקצב שיוצרת המליסמה שונה מכל המוטיבים הקצביים האחרים 

 הנמצאים בשיר, ועל כן המליסמה גם לא משמשת ליצירת הקשרים מוטיביים בין פסוקים שונים.

ת מליסמוהבדל מהחוץ מ"שכנוז" התחושה ההטעמתית. ב –אמנם, גם למליסמה זו ניתן למצוא עוד תפקיד 

למליסמה הזו יש  ,תפקידים מוטיביים ותנועתיים להן היה ניתן למצוא, שהקודמות שנבחנו בפרק זה

, ולחפות 4תפקיד שונה: היא נועדה ליצור קשר מלודי ארוך טווח עם התו לה במול הנמצא בתחילת תיבה 

לא ניתן להתעלם על התנועה הארוכה היורדת בין שני תווים אלה. לא ניתן להתעלם מתפקידה זה, אך גם 

מתפקידה ל"שיכנוז" התחושה ההטעמתית, בייחוד לאחר שמכירים דוגמאות אחרות רבות של אנגל 

 בהקשר לסוגייה הזו.

בסעיף זה דנו במנהגו של אנגל להוסיף מליסמות למילים שעברו הסטת מקום הטעם מאשכנזית 

סב אותו קורי, לפני שאנגל הלדקדוקית, על מנת לשמר במעט את התחושה האשכנזית שהיתה לטקסט המ

. נושא יחידות מוסיקליותבפרק יעסקו בסוגיות מלודיות הקשורות לסיומי  הבאים. הסעיפים למלרעית

הוא נושא הקרוב ביותר לנושא שבו עסקנו בסעיף הנוכחי, ועיקרו: הפיכת   4.2.4אחד, שייסקר בסעיף 

נקביות, על ידי  ליחידות מוסיקליותהמסתיימות במילים מלרעיות או חד הברתיות  יחידות מוסיקליות

נוכל לראות את ההשפעה שהיתה להלחנה ביידיש על הלחנתו  . גם בנושא זההיחידההוספת מליסמה בסוף 

 של אנגל בעברית דקדוקית.

4 
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 בעברית וביידיש יחידות מוסיקליותהלחנה שונה לסיומי  .2.1

, ההגדרה לפרזה בעבודה זו אינה "יחידה מוסיקלית המסתיימת בקדנצה"כמצויין בפרק המתודולוגיה, 

היוצר של וויליאם קפלין,שהיא ההגדרה מבית 
562
כי אם "יחידה מוסיקלית בת צלילים ספורים, התחומה  

הגדרה זו יותר קרובה באופייה להגדרה הלשונית של המילה   על ידי אפשרות מוסיקלית לנשימה".

Phrase :)על פי מילון אוקספורד( 

A phrase is a small group of words that forms a meaningful unit within a clause"
563

"   

 או להגדרה המוסיקלית של המונח על פי מילון אוקספורד למוסיקה:

"A short section of a composition into which the music, whether vocal or 

instrumental, seems naturally to fall"
564

 

בעצמו סימן ברוב שיריו מקומות במקרה של שיריו של אנגל ההגדרה לפרזה היתה פשוטה ביותר, כי הוא 

 . היחידות המוסיקליות לנשימה כל כמה צלילים, ולפי סימונים אלו קבעתי את

 בסוגיה זו נבדקו כמה פרמטרים:

)תנועה עולה/יורדת/נשארת במקום( )סעיף  היחידה המוסיקליתמהם שני התווים האחרונים של  .א

4.2.1  .) 

היחידות הזכריות מכלל  היחידות המוסיקליותהנקביות ומה אחוז  היחידות המוסיקליותמה אחוז  .ב

יחידה שאינה מסתיימת על פעמה חזקה.  כזונקבית היא  יחידה מוסיקלית) המוסיקליות

 (. 4.2.2זכרית מסתיימת על פעמה חזקה( )סעיף  מוסיקלית

נקביות וזכריות מבחינת שני התווים האחרונים  יחידות מוסיקליותהאם יש הבדלים בהתנהגות  .ג

ת/נשארת במקום(. והאם התנהגות זו שונה בין עברית ליידיש? )סעיף ? )תנועה עולה/יורדבהן

, ללא הבחנה האם ממוקמות היחידות המוסיקליות(. נמדדו שני הצלילים המסיימים את  4.2.3

הברות או לא. עם זאת, נעשה ניתוח איכותני שלקח בחשבון גם את התנהגות הצלילים  עליהן

 -ו  4.2.3.1 פים. ניתוח זה מובא בסעיביחידות המוסיקליותבין שתי ההברות האחרונות 

4.2.3.2 . 

ברתיות. מה אחוז הסיומים הנקביים שהמילים שבהן אינן מלעיליות אלא מלרעיות או חד ה .ד

נקודת המוצא של שאלת מחקר זו היתה שסיומים נקביים מולחנים באופן טבעי כשהמילה 

היא מלעילית. במילים מלרעיות או חד הברתיות ברירת  היחידה המוסיקליתהמסיימת את 

המחדל היא הלחנה בצורה זכרית. לפיכך רציתי לבדוק האם יש הבדל בעניין זה אצל מלחין 

                                                           
562

 William Caplin, Analyzing Classical Form: An Approach for the Classroom, p.33. 
563

 "Phrase", Oxford Living Dictionaries, https://en.oxforddictionaries.com/grammar/phrases 
564

 "Phrase", Tim Rutherford-Johnson, editor, The Oxford Dictionary of Music (6 ed.), Oxford: Oxford 
University Press, 2013 
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 בלחני אנגל: היחידות המוסיקליותשני התווים המסיימים את 

 עברית דקדוקית                          יידיש                  אשכנזיתעברית 

 בירידה 47%בירידה                49%בירידה                       55%

 נשאר במקום  9%במקום        נשאר  31%נשאר במקום               28%

 בעליה 42%     בעליה            19%בעליה                         17%

 



הוא נקבי באופן  היחידות המוסיקליותבשפה מלעילית, שבה סיום  ש"התרגל" כבר לכתוב

משתנה  היחידות המוסיקליותמובנה. האם כאשר מלחין עובר לכתוב בשפה מלרעית, אופן סיום 

יחד עם מעבר השפה, או שהוא נאמן לתחושות המוסיקליות שלהן הוא היה רגיל בעברו? 

 ( 4.2.4 )סעיף

 

 הנה התוצאות של בדיקות אלה:

 

  יחידה מוסיקליתשני התווים האחרונים בכל  .1.1.1

 

 

מכלל  47%שלו בתנועה יורדת, הן בעברית ) היחידות המוסיקליותסיומי נגל מעדיף להלחין את א

(. זוהי, כמובן, ברירת המחדל לסיומי פרזות במוסיקה, היחידותמכלל  49%( והן ביידיש )היחידות

לכיוון היורד.למתח האצור בפרזה, ופתרון של מתח כזה קשור  המביאים איתם את הפתרון
565
כיוון   

שאינן  ליחידות מוסיקליותשברירת המחדל של סיום פרזות, אם כן, היא בירידה, צריך לייחד תשומת לב 

מתנהגות בצורה זו, ואת אלה מלחין אנגל באופן שונה בעברית וביידיש: בעברית דקדוקית הוא מעדיף את 

(. הנתונים של סיומי 31%רכת במקום )(, וביידיש הוא מעדיף את התנועה הדו42%התנועה העולה )

.בעברית אשכנזית דומים לאלו של היידיש, אם כי מוקצנים יותר היחידות המוסיקליות
566
  

 

 

בעברית דקדוקית נתבונן בשיר "הגמל" היחידות המוסיקליותכדוגמא להתנהגות סיומי 
567
 : 

 

                                                           
565
 הסיום היורד בפרזות מוסיקליות:לעיון נוסף בטבעיות  

Schenker, Heinrich, Free Composition, translation by Ernst Oster, (New York, Longman, 1979), 
pp. 10-11. 

566
 . 4.2.3.1מגמה זו נראה גם בנתונים נוספים בהמשך. ראה סעיף  
567
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 טטרמטר טרוכאי:משקל פואטי, 

 

        =        _             =             _      
 חורים כגמל איטיִציל * ָצל * ִציל * ְצִליל *      ^ ^ ^ ^ 

      =         _             =          _      
 חורים כגמל איטי^ ^ ^ ^    ַאט * ַאט * ַאט * ַאט *       

     _         =            _   =      
 ^-^-^-^     ַאט *      -ֵעד לְ -ָמל צֹו-גָ -הַ 

    _                =          _     =      
 -^-^-^-^     ַע    -סֵ -ָרם ַאט הּוא פֹו-ֵגא וְ 

                _         =              _     =      
 ימבי       -^-^-^-^-  ַע -עֵ -נֹו-ּתֹו ִאיש ִמתְ -ַבשְ -ַעל דַ 

 

 נקודות להתמודדות בעת ההלחנה:

כמות ההברות בכל שורה מצטופפת משורה לשורה. ההצטופפות 

גורמת לכך שהמעבר בין שתי השורות האחרונות לא יכול 

להיכנס למשקל מרובע ללא דחיסה, כיוון שסיום השורה 

נקבי )עם ארבע הרמות(, ואילו השורה החמישית הרביעית הוא 

 מתחילה בקדמה.

למעט שתי השורות הבאות, המרווחות וכך מושוות  הפואטי,זהה למשקל  דרך הלחנת המשקל הפואטי:

 לשורות הראשונות בשיר במקום לשורה הקודמת להן:

    _       =     =          _      
 * ָרם * * *| -ֵגא * וְ 

        =        _            =    _      
 * ַע *| -סֵ -ַאט * הּוא פֹו

      =       _             =    _      
 ּתֹו * * * |-ַבשְ -ַעל * דַ 

       =        _            =    _      
 *ַע *| -עֵ -נֹו-ִאיש * ִמתְ 

 

שורות האחרונות לארבע, וכך יוצר מקום לריווח הטקסט )בדוגמא זו : אנגל מחלק את שתי היישום מורכבויות הטקסט בלחן

 רבע שורות(. אמובאות רק שתי השורות האחרונות של הטקסט, המחולקות כאן ל

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ייצוג גרפי של המשקל 

 הפואטי, להבהרת דחיסותו
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היחידות בהקשר המודאלי שלו. הבה נביט בו עתה בהקשר של סיומי  358שיר זה ייבחן בעמוד 

כה של כל אחת פרזות קצרות, אור 11. על פי סימוני הפרזות של אנגל עצמו, יש בשיר זה המוסיקליות

ע מסתיימות בירידה. חשוב לציין שמבין ארבע . שבע מתוכן מסתיימות בעליה, וארבמהן תיבה אחת

המסתיימות בירידה, שתיים מסתיימות במילים מלעיליות, והשתיים האחרות הן חד  היחידות המוסיקליות

, וגם נראה בהמשך, 308הברתיות המקבלות מליסמה. כמו שראינו מקודם, בשיר "הכדור" שמובא בעמוד 

עם סיום בעל פוטנציאל זכרי המנסה "להתחפש"  יחידות מוסיקליותהתנהגות מליסמתית כזו היא של 

, כאמור, מולחנות היחידות המוסיקליותלנקבי בהשראת הסיומים המלעיליים שבסביבתו. שאר שבע 

סיום האופייני בצורה מובהקת לשירי אנגל בעברית דקדוקית. בדוגמא שלפנינו הסימונים  זהה, שבעלי

 האלה מוקפים בכחול.

סיומי  ה

פרזות 

מלעיליים 

 בירידה

סיומי 

פרזות חד 

הברתיים 

בירידה 

ההופכים 

 לסיום נקבי

 סיומי פרזות נקביים בירידהעיגול אדום:    סיומי פרזות זכריים בעלייה,  עיגול כחול:
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טטרמטר טרוכאי, ובשתי השורות משקל פואטי, 

 ימבי: -האחרונות 

 

 

 _                          _      _                   _      
 דר    -געה מיין קינד * געה אין ח

  _                     _         _            _      
 דר *               -רה כס-רן תו-לע

        _                     _    _      _ 

 רא *         -רי ביז צו גמ-פון עב

                      _ _                       _    _      
 רה -סן פון קיין צ-טו ניט ווי-וועס

 
 נקודות להתמודדות בעת ההלחנה:

אפשר אמנם להכניס את השיר למשקל מרובע סדור, אך 

המקצב ישתנה מעט בכל שורה, בהתאם לכמות ההברות 

 ההטעמות.ומיקום 

דרך הלחנת המשקל הפואטי: 

כמו המשקל הפואטי. השורה 

האחרונה מורכבת יותר קצבית, 

עדיין שומרת על ההטעמות אם כי 

 הראשיות:

 

 

                           =                         _      
 סן *  -|טו * * * ניט | ווי-וועס

                         =                   _      

 רה *-פון |קיין * * * | צ

הדוגמא הבאה היא דוגמא הפוכה, מהשיר היידי "אין חדר געהן":
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 .9, עמוד 1916יודישע קינדערלידער, מאסקווע,  50יואל ענגעל,  
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 :הנקביות בשירי אנגלפרזות כמות ה

(32%עבריתדקדוקית)(44%יידיש)(64%עברית אשכנזית )

 

 

 

של  יידייםבלחניו ה םסיומישל ההוא מייצג אפיונים ו, יחידות מוסיקליותבשיר "אין חדר געהן", יש שש 

ת של יידידקדוקית. באופן שאופייני לכתיבתו הדוגמא הפוכה לשיר הקודם, שהיה בעברית . זוהי אנגל

מסתיימות בתנועה יורדת וארבע האחרות מסתיימות בתנועה  מהיחידות המוסיקליותאנגל, שתיים 

היחידות מדובר בסיומים נקביים. גם בשיר זה קביעת  היחידות המוסיקליותהנשארת במקום. בכל 

היחידות בצבע כחול מו. בגוף התווים מסומנות נעשתה על ידי סימני הפיסוק של אנגל עצ המוסיקליות

שבהן סיומים בתנועה יורדת  היחידות המוסיקליותשבהן סיומים הנשארים במקום, ואילו  המוסיקליות

 מסומנות בצבע אדום.

אצל  יחידות מוסיקליות סיומיאם כן, בשני השירים האחרונים ראינו שתי דוגמאות הפוכות להתנהגות 

)שזו ברירת המחדל הנפוצה( או בתנועה הנשארת במקום.  בירידההסיומים הם או  ייםבלחנים היידאנגל: 

 . בעליהבעברית דקדוקית הסיומים הם בירידה או  בלחנים

  נקביות וזכריות בעברית וביידיש יחידות מוסיקליותהיחס הכמותי בין  .1.1.1

ליחידות , שבהם יש רוב בעברית אשכנזית ניתן לדמיין ציר, שבצידו האחד נמצאים הלחנים של אנגל

כמות הסיומים (, באמצעו של הציר נמצאת היידיש, שבה 64%בעלות סיומים נקביים ) מוסיקליות

נמצאת העברית הדקדוקית, , ובצידו האחר של הציר הנקביים כמעט שקולה לכמות הסיומים הזכריים

 (:32%(, ומיעוט של סיומים נקביים )68%שבה יש רוב מכריע של סיומים זכריים )

 

 

 סיומים נקביים עם תנועה הנשארת במקום עיגול כחול:

 סיומים נקביים עם תנועה יורדת עיגול אדום:



 יואל אנגל: חמישיפרק 

330 

 

 :כמות המילים המלעיליות שיש בלחני אנגל

(15%ריתדקדוקית)עב(29%יידיש)(47%)עברית אשכנזית 

 בלחני אנגל: היחידות המוסיקליות הנקביותשני התווים המסיימים את 

 תנועה נשארת במקום        תנועה יורדת   תנועה עולה       

             75%                       11%                        14%עברית דקדוקית           

 59%                       29%                        12%עברית אשכנזית           

    54%                       43%                          3%יידיש                          

 



 לכמות המילים המלעיליות שיש בלחן: ,מגמה הזו נמצאת בקורלציה ברורה, וגם מובנתה

 

  ביחידהנקביות וזכריות מבחינת שני התווים האחרונים  יחידות מוסיקליותהבדלים בהתנהגות  .1.1.1

 הנקביים אצל אנגל היחידות המוסיקליותהתנהגות סיומי  .4.2.3.1

 

 םצליליהיש לאנגל העדפה ברורה וטבעית לתנועה יורדת בין שני הנקביות  ביחידות המוסיקליות

האחרונים. דבר זה נכון גם לגבי עברית דקדוקית, גם לגבי עברית אשכנזית וגם לגבי היידיש. עם זאת, 

ביידיש, כאשר  ליחידות המוסיקליותבעברית  היחידות המוסיקליותפילוח הנתונים מראה הבדל בין 

 העברית האשכנזית דומה במקצת ליידיש, אך עם נתונים פחות מובהקים:

 

הנקביות מסתיימות בירידה. יש  מהיחידות המוסיקליות 75%חד משמעי: ת המצב הוא בעברית דקדוקי

בעברית דקדוקית הן נקביות.  מהיחידות המוסיקליות, שרק כשליש 329עמוד בלזכור, כמו שנאמר בסעיף 

אלה היא תנועה בירידה.  יחידותעם זאת לשליש הזה ישנה התנהגות מובהקת מאוד. ברירת המחדל של 

, היא מתחלקת באופן די שווה בין תנועה נשארת תיחידובמקרים שבהם התנועה אינה יורדת, בסוג זה של 

 (. 14%( לבין תנועה עולה )11%במקום )

כיוון שכמעט לא ניתן מ ( מסתיימות בתנועה יורדת.54%הנקביות ) היחידות המוסיקליותביידיש רוב גם 

יש נוכחות גבוהה ביותר גם (, נמצא ש3%נקביות בתנועה עולה ביידיש ) יחידות מוסיקליותלמצוא 

יחידות ייסקר סוג ייחודי של   4.2.3.3. בסעיף (%43)נשארת במקום התנועה עלות ב נקביות ליחידות

יותר את משקלן  הנשארת במקום, ולמעשה מגדילות אפילו עוד, שגם הן מסתיימות בתנועה מוסיקליות

שקיימת מגמה לקבוע לאור זה אפשר  הנקביות בעלות סיום הנשאר במקום. היחידות המוסיקליותשל 

בעברית דקדוקית: בעוד  יחידות מוסיקליותביידיש לבין סיומי  היחידות המוסיקליותשונה בין סיומי 
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 טטרמטר טרוכאי:משקל פואטי, 

        _           _           _                  _      
 גן           -גָאט * גָאט * גיב ַא רע

       _              _           _                           _      
 גן    -דערס ווע-נע קינ-פון די קליי

       _              _         _                    _      
 נאכט *        -טאג * אי ביַי-אי ביַי

       _          _           _                   _      
 מַאכט *         -גע-דן צו-לע לאָ -אַ 

      _                _          _                      _      
 סל       -ניט קיַין סך * ניט קיַין בי

       _               _      _                     _      

 סל * *             -לע שי-נָאר ַא פו

דרך הלחנת המשקל 

כמו המשקל : הפואטי

 .פואטיה

התנהגות אחת בולטת: תנועה בירידה, ביידיש יש שתי מגמות שבולטות בצורה יש לסיומים שבעברית 

 שווה: תנועה בירידה ותנועה הנשארת במקום. 

הנקביות  היחידות המוסיקליותבעברית אשכנזית הנתונים מתמקמים בין היידיש לעברית הדקדוקית: רוב 

ט קטן ו(, ויש מיע29%תנועה נשארת )ב יחידות מוסיקליות( הן בתנועה יורדת, יש מיעוט גדול של 59%)

 (. 12%נקביות בעליה ) יחידותביותר של 

היא מתוך השיר "גאט, גאט, גיב א רעגן".לדרכו של אנגל ביידיש הדוגמא המובאת כאן 
569
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 .30, עמוד 1916יודישע קינדערלידער, מאסקווע,  50יואל ענגעל,  

 סיומים נקביים עם תנועה יורדת עיגול כחול:

 סיומים נקביים עם תנועה נשארת במקום עיגול אדום:
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זהה מבחינה משקלית למשקל הפואטי, אם כי אנגל דואג לטשטש דרך הלחנת המשקל הפואטי: 

 את כל ההטעמות האשכנזיות ע"י פיצוי בגובה על ההברה האחרונה במילים:

      =           _         =           _      
 שלוש פעמים על המילה הכי מובהקת דקדוקית בשיר חזרהבה *|  -בו-בה *| ל-בו-ל

     =              _       =          _      
 דקדוקי -"בובה"  יים|-ד-|תי י-בה ש-בו-ל

      =                _       =             _      
 י בגובה על ההברה הערפול שהיה בטקסט המקורי מקבל הבהרה כפיצו –"מוחאה" אה היא| כף * * *| -ח-מו

 האחרונה במילה

=●●         _●●              =     _ 

 דגש משקלי אשכנזי, פיצוי דקדוקי בגובה –"מחאו" יים| -פ-כ-או| ה-ח-או מ-ח-מ

=●●                   _        =             _      

 פיצוי דקדוקי בגובהדגש משקלי אשכנזי,  –"מחאו" או כף אל| כף * * *| -ח-מ

 טרוכאי, הטעמה מעורבת: , טטרמטרמשקל פואטי

        _      _         _         _      

 דקדוקי -"בובה" יים     -ד-תי י-בה ש-בו-ל

        _       _             _         _      

 ב"מוחאה" טעם מעורפלאה היא כף * * *    -ח-מו

   _          _           _     _ 

 אשכנזי -או" "מחיים -פ-כ-חאו ה-חאו מ-מ

        _       _           _           _      

 אשכנזי -"מחאו" חאו כף אל כף * * *    -מ

המסתיימות סיום נקבי, כולן מסתיימות במילה מלעילית )"רעגן",  יחידות מוסיקליותבשיר זה יש ארבע 

הראשונות מסתיימות בתנועה יורדת )מסומן  היחידות המוסיקליות"ועגן", "ביסל", "שיסל"(. שתי 

 בכחול(, והשתיים האחרונות מסתיימות בתנועה נשארת במקום )מסומן באדום(.

בשיר הבא, "הבובה",
570
את  יםהמאפיינ םשמולחן בעברית דקדוקית, נוכל לראות פיזור מייצג של סיומי  

 יחידות( מאשר 4בעלות סיום זכרי ) יחידות מוסיקליותיש יותר  הלחנתו של אנגל בעברית דקדוקית:

הנקביות הן בעלות סיום יורד )מוקפות בעיגול אדום(,  היחידות המוסיקליות(, כל 3בעלות סיום נקבי )

הזכריים מתחלקים שווה בשווה בין סייומים בירידה )בעיגול ירוק( ובין סיומים בעליה  ואילו הסיומים

 ת הסיומים הזכריים בשירי אנגל(:)בעיגול כחול( )בסעיף הבא נראה את התנהגו
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 .55אנגל והלפרין, בקרן זוית, עמוד  

 

 

סיומים  עיגול כחול:

 זכריים בתנועה עולה

סיומים  עיגול ירוק:

 זכריים בתנועה יורדת

סיומים  עיגול אדום:

 נקביים בתנועה יורדת
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 בלחני אנגל: הזכריות שני התווים המסיימים את הפרזות

 תנועה עולה       תנועה נשארת במקום        תנועה יורדת   

             %35                       %10                        %55עברית דקדוקית           

 %45                       %18                        %37עברית אשכנזית           

    %44                       %23                        %33                   יידיש       

 



 הזכריים אצל אנגל היחידות המוסיקליותהתנהגות סיומי  .4.2.3.2

 

בתחום זה, ליידיש ולעברית האשכנזית נתונים דומים מאוד, ששונים באופן מהותי מהעברית הדקדוקית. 

יורדת, כאשר התנועה יש העדפה להזכריות ביידיש ובעברית האשכנזית  היחידות המוסיקליותבסיום 

 מהיחידות 45%-ביידיש ו מהיחידות 44%הזכריות מסתיימות בתנועה כזו ) מהיחידותכמעט מחצית 

-ביידיש ו 33%הזכריות מסתיימות בתנועה עולה ) מהיחידות המוסיקליותבעברית אשכנזית(. כשליש 

ם בעברית בתנועה הנשארת במקום. אם כך, גם ביידיש וג –בערך רבע  –באשכנזית(, והיתר  37%

האשכנזית מדובר, מצד אחד, בשלוש קבוצות מובחנות היטב בגודלן מבחינה מספרית, אך, מצד שני, לכל 

 אחת מהקבוצות נוכחות יפה במארג הקומפוזיטורי. 

 

 

 

התנועה היורדת בסיומי פרזות היא תנועת ברירת המחדל במוסיקה, ועל כך הרחיבו כבר היינריך 

שנקר
571
ודליה כהן 

572
ו כדאי להתמקד בנתון הלא שגרתי, והוא שמעל מחצית מהסיומים . מסיבה ז

 ( הם דווקא בתנועה עולה, תנועה ההפוכה לברירת המחדל.55%הזכריים בעברית דקדוקית )

זכריים רבים. בשיר הראשון, "צלצלי אביב",  םאציג עכשיו שני שירים בעברית דקדוקית שבהם יש סיומי

יר השני, "בן המלך", הסיומים האלה מורכבים יותר ונועדו לחפות הסיומים האלה פשוטים וברורים. בש

 על חוסר בהירות אחר שקיים בהטעמות הטקסט, או ביחס בין הטעמות הטקסט להטעמות הלחן.
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 11.-pp. 10 Schenker, 1979, 
572
 (.2006דליה כהן, מזרח ומערב במוסיקה, )ירושלים: הוצאת מאגנס,  



 פרק חמישי: יואל אנגל

112 
 

טטרמטר הטעמה אשכנזית, משקל פואטי, 

 אמפיברכי:

 

 

    _                             __                       _      

 קול *   -צל ב-צל-צל מ-צל-וון מ-זי-ה

       _                                __                   _      

 צל * * * *       -צל * צל-* צל -צל-צל

    _                              __                       _      

 כל *   -בו ה-שי-ביב * בא * הק-א-ה

       _                                __                   _      

         צל * * * *-צל * צל-* צל -צל-צל

 

 

מעבר להטעמה דקדוקית יכול להתבצע בקלות בשל מיעוט 

 וריווח המשקל המקורי ע"י חורים.מילים מלעיליות 

 

 

 אנפסט:הטעמה דקדוקית, דרך הלחנת המשקל הפואטי, 

 

 

 

♦   ♦          =♦     ♦              _♦          ♦            =              _      
 קול -צל ב-צל-צל מ-צל-|וון מ-זי-ה

                 =              _              =           _      
 צל * * -צל  צל-צל  -|צל-צל

♦   ♦                 =       _♦     ♦            =   ♦      ♦              _      
 כל -בו ה-שי-ק-|ביב * בא  ה-א-ה

                  =            _          =                _        =        _     =              _      

 |צל * * * * * * -צל צל-צל צל-צל צל-צל -|צל-צל

 

השיר הראשון שמציג סיומים זכריים בעליה בעברית דקדוקית  הוא "צלצלי אביב".
573
הטקסט נכתב  

במקור בהטעמה אשכנזית, באמפיברך. אנגל מסיט את המשקל לכיוון האנפסטי. גם בטקסט וגם בלחן כל 

 היחידות המוסיקליותהברתיות. סיומי -הסיומים הם זכריים, כיוון שהם מסתיימים תמיד במילים חד

 בעיגול:בתווים הזכריים בעליה מוקפים 
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 .12-13יואל אנגל, שירי ילדים, )ברלין: הוצאת יבנה ירושלם, תרפ"ב?(, עמודים  
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רוב הסיומים הזכריים בשירים בעברית דקדוקית הם סיומים ברורים כמו הסיומים שנצפו בשיר "צלצלי 

, "בן בגובה מתמזגות עם דגשי המשקל ועם הטעמות השיר. השיר הבאאביב": סיומים שבהם הפסגות 

:מעמעמים את מקום הטעםבו התמזגות כזו, והסיומים הזכריים  אין הוא שיר נדיר יחסית, שבו המלך",
574
  

                                                           
574
לא מצויין המלחין. קיים הבדל רב בין שתי  1911-" מיוחס השיר לאנגל. בשירון של הלפרין מקרן זוית"ב 

ור המוקדם הטקסט דחוס הרבה יותר, וחוזר פעמיים על משפטי הטקסט, ללא חזרה בלחן, תוך הגרסאות: במק

  

  

   

 : סיומים זכריים בעלייהמוקפים בעיגול
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-דימטר ימביבבית הטעמה דקדוקית, המשקל פואטי, 

 דימטר אמפיברכי:בפזמון הטרוכאי, 

          _               _      
 ער      -ש-חו ה-פת

  _                    _      
                נסוג אחור        דו כה * -עמ

 _                 _      
 לך                -מ-בן ה

  _                    _      
                         נסוג אחור      בר פה      -עו

        _                      _      
 בור *     -לך ג-בן מ

        _                      _      
 דור *    -לך ה-בן מ

       _                    _      
 ע *      -ס-ע נו-ס-נו

    _                          _      
 כה *     -אל בת מל

 
 

 

 ההלחנה:נקודות להתמודדות בעת 

עירוב ההטעמות והמשקלים יחייב הלחנה במקצב מגוון, מרובה 

 מליסמות או מרובה הפסקות.

 מילים רבות מורכבות ולא בהירות מבחינת מיקום הטעמתן: דרך הלחנת המשקל הפואטי: 

        _                    =      

 הטעמות מלעיליות במשקל, פסגות מלרעיות בגובה * ער *| -|ש-חו * ה-פת

         _                      =      

 ידקדוק -אשכנזי, "עמדו" שני  –"עמדו" ראשון  |דו * כה *|-דו * עמ-עמ

            =             _      

 הטעמה מלעילית במשקל, פסגה מלרעית בגובה  –"המלך" *לך *|  -|מ-בן * * ה

            =                  _      

 דקדוקי -אשכנזי, "עובר" שני  –"עובר" ראשון |בר * פה *| -בר * עו-עו

         _                   =      

  הטעמה מלעילית במשקל, פסגה מלרעית בגובה –"גבור" *בור *|  -* לך| ג -בן מ

         _                    =      

 הטעמה מלעילית במשקל, פסגה מלרעית בגובה –"הדור" * דור *|  -* לך| ה -בן מ

         _                 =      

 דמלעיל במשקל, עם פסגה מלעילית בגובהבשתי המילים: מלעיל * ע|  -ס-* ע| נו -ס-נו

         _                       =      

 הטעמה מלרעית במשקל, פסגה מלעילית בגובה –"מלכה" |כה * * *| -אל * בת מל

 

 יישום מורכבויות הטקסט בלחן:

על ידי הלחנה מרובה מליסמות אנגל עובד עם שני מוטיבים במקביל: זה המוצג בתיבה הראשונה וזה המוצג בתיבה השנייה. 

 הוא מצליח להישאר רק עם שני המוטיבים האלה, וליצור תחושת אחידות ריתמית בשיר.

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                      
ביטול הסינקופות והפיכתן לרבעים, וצמצום כמות המליסמות. ראה בדף השיר "בן המלך" באתר "זמרשת": 

https://www.zemereshet.co.il/song.asp?id=10491   
 

אפשרות נוספת: הטעמה אשכנזית, דימטר 

דקטילי מחורר. האפשרות חורגת מהמשקל 

  הפואטי אל עבר הסדרתו בסגנון וגנר.

          _               _      
      *ער -ש-חו ה-פת

  _                        _      
                        * כה ** דו -עמ

 _                      _      
                *לך -מ-ה* בן 

  _                        _      
                                     * * פה* בר -עו

   _                      _      
 בור *     -לך ג-בן מ

   _                      _      
 דור *    -לך ה-בן מ

       _                    _      
 ע *      -ס-ע נו-ס-נו

    _                      _      
 כה *     -בת מל* אל 

 

https://www.zemereshet.co.il/song.asp?id=10491
https://www.zemereshet.co.il/song.asp?id=10491
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בשיר זה )בסוף כל תיבה שנייה(, ארבעה מסתיימים בתנועה  המוסיקליות היחידותמבין שמונת סיומי 

עולה )מוקפים בעיגול כחול(. בכל ארבעת הסיומים האלה יש מורכבות מבחינת בהירותם כסיום זכרי: 

אמנם כולם מסתיימים בתו ארוך הבא לאחר שמיניות הקצרות ממנו, וכן בתו המהווה פסגה בגובה, אך 

הם סיומים שבהם  6-ו 2טים המעיבים על "זכריותו" של הסיום: הסיומים בתיבות בכולם יש גם אלמנ

מילים מלעיליות תקניות, "שער" ו"מלך", מילים שגם בעברית דקדוקית הן מלעיליות. ההברה הראשונה 

במילים אלה ממוקמת על הפעמה הראשונה בתיבה, ואילו ההברה האחרונה במילה ממוקמת על הפעמה 

נם גם היא חזקה, אך במידה מופחתת. הפסגה בגובה נותנת יתרון לפעמה השלישית השלישית, שאמ

בתיבה. התפיסה של המילה כמילה מלעילית ברורה נותנת יתרון לפעמה הראשונה. מסיבות אלו קיים 

 בשתי מילים אלו חוסר בהירות בקשר למיקום מקום הטעם.

וקית, "גיבור" ו"הדור". גם במילים אלו יש הן מילים מלרעיות בעברית דקד 12-ו 10המילים בתיבות 

חוסר בהירות לגבי מקום הטעם העיקרי: אמנם כאן ההברה הראשונה במילה מקבלת את מרכז הכובד 

המשקלי )כלומר: לכאורה הטעמה אשכנזית(, אך ההברה האחרונה במילה מקבלת גם פסגה בגובה וגם 

לחוסר הבהירות הכללית במיקום ום ההטעמה. פסגה במשך, ולכן גם במילים אלו קשה לקבוע איפה מק

ההטעמות ניתן להוסיף את הסינקופות המרובות בשיר. מעצם היותה בעלת אי תיאום בין המשקל לבין 

אורכי הצלילים, מאפשרת הסינקופה לשומע להרגיש אמביוולנטיות במיקום ההטעמה. כך, בשיר זה, קשה 

( יכולות להתפרש הן 7( ו"עובר" )תיבה 3)תיבה (, "עמדו" 1לקבוע האם המילים "פתתו" )תיבה 

( יכולות להתפרש כמוטעמות 13-14כאשכנזיות והן כדקדוקיות, וכן צמד המילים "נוסע, נוסע" )בתיבות 

על ההברה השניה מהסוף או השלישית מהסוף.
575
  

באופן  ייתכן שאנגל כיוון באופן מודע לחוסר הבהירות הזו, שהרי גם את הטקסט בלתי אפשרי לשקול

ן ימבי, טרוכאי ואמפיברכי(, והן ימשתנה בהוא עקבי, הן מבחינת המשקל )שבניתוחו כפי שמובא לעיל 

                                                           
575
איתן, "בין האמנותי לעממי בשיר -אבי בר איתן קורא לתופעה זו בשם "הפלא הסינקופי". להרחבה: בר 

 .81הישראלי", עמוד 

 

 

 
 

 

 : סיום בתנועה עולהעיגול כחול

 סיום נקבי מליסמתי בתנועה יורדת עיגול אדום:

5 

 

9 

 13 
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 :ביידיש בלחני אנגל סיומי פרזות זכריים ונקביים

 תנועה עולה       תנועה נשארת במקום        תנועה יורדת   

             44%                       23%                         33%סיומים זכריים          

    54%                       43%                          3%סיומים נקביים           

 



מבחינת מיקום הטעם, המשתנה חליפות בין אשכנזית לדקדוקית. לחוסר הבהירות הזו מתווספת המליסמה 

  4.2.4. בסעיף מוסיקליתיחידה בסוף התיבה הרביעית )מוקפת בעיגול אדום(. מליסמה זו מופיעה בסוף 

, שהעביר אותו לדקדוקית נגל בבואו להלחין טקסט אשכנזיסגנונו של אזהו סימן היכר מובהק לאראה כי 

      .סוקלפברצותו להוסיף מעט "נופך אשכנזי" 

 )לכאורה זכריות( עם תו הנשאר במקום יחידות מוסיקליות .4.2.3.3

זכריות המסתיימות עם תו  יחידות מוסיקליותמבחינה סטטיסטית, קיימת בשירים ביידיש קבוצה קטנה של 

הזכריים ביידיש(.  כדאי לייחד פסקה על קבוצה זו, הקטנה מבחינה  םסיומיהמכלל  23%הנשאר במקום )

המופיעות בה יוצרות אופי סיומי מיוחד, שאינו קיים כלל בהלחנה  שהיחידות המוסיקליותמספרית, כיוון 

של  םאו נקביות ם. מיד נראה שההבחנה בזכריותתיידיבעברית דקדוקית, ומאפיין את אנגל רק בהלחנתו ה

תו הנשאר במקום  כסיומים בעלי םאלה מטושטשת במקצת, ועל כן ייתכן שהיה ניתן לסווג אות סיומים

יחידות לו היו  .באיסוף הנתונים הסטטיסטיים( בפועל נעשה במחקר זהכפי ש סיומים זכריים)ולא כ

 הסיומיםעוד יותר את מספר אלה, שמיד נדון בהן, מסווגות כנקביות, היה הדבר מגדיל  מוסיקליות

 (.   סיומים ביידיים הנקבייםמכלל ה 43%תו הנשאר במקום )שעמד על  יבעל יםהנקבי

לפרזה  , ההגדרההנוכחיכזכור, ההגדרה של פרזה זכרית היא פרזה המסתיימת על פעמה חזקה. במחקר 

נכונה  שנמצאהמטרית מהתו שלפניו". זו הגדרה  יותר חזקהוא המסתיימת בתו ש זכרית היתה "פרזה

ההגדרה הזו לא הראתה  ,היחידות המוסיקליותבמיעוט קטן של סיומי אלא שלרוב המכריע של המקרים. 

וזה המיעוט שבו נדון עכשיו. בשל התכונות המטריות המורכבות של מיעוט  ,את התמונה השלמה והנכונה

 ורך לנתח אותו איכותנית, כי הניתוח הסטטיסטי לא עושה עמו חסד.זה, יש צ

, שהיא מהן, כרבע מהיחידות 23%הזכריים של אנגל ישנה קבוצה של  היחידות המוסיקליותבסיומי 

הללו אינן מסתיימות על תחילת תיבה, אלא  היחידות המוסיקליותבעלת תנועה הנשארת במקום. כמעט כל 

דווקא על פעמה יותר חלשה בתיבה, אך מגיעות לתו המסיים בתנועה של שמיניות, כך שברמה המידית 

ביותר הן עונות להגדרה של פרזה זכרית )כלומר: "פרזה המסתיימת בתו שיותר חזק מטרית מהתו 

אלה יכולים  יחידות מוסיקליותסיומי כסיום נקבי. שלפניו"(, אך ברמה יותר גבוהה הן מתפקדות למעשה 

 להופיע באחת מכמה צורות:



 יואל אנגל: חמישיפרק 
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 ק זיךוועאַ ער גייט שוין 

 מעןקומוז דַאך 

 דערלעךקינקומט איר, 

 גַאנצן לַאנדַא ברכה איבערן 

 

 היינטיקס יָארזָאל קומען 

.במילה שהיא מלעיל דמלעיל סיום .א
576
 שינותחשיר "קארנשוועסטערלאך", הדוגמא מתוך ה 

 (:341 בעמודלהלן, 

 

 

 

 

 סיום במילה שהיא מלעילית המקבלת מליסמה על ההברה המוטעמת, הלפני אחרונה: .ב

 

 

השנייה היא חד סיום בצמד מילים שבו המילה הראשונה היא מלרעית ומקבלת מליסמה, והמילה  .ג

 הברתית:

 

 

 

 בצמד מילים שבו המילה הראשונה היא מלעילית, והמילה השנייה היא חד הברתית:סיום  .ד

 

 

 

 

 כאלה: מוסיקליותיחידות הנה ניתוח של שלושה שירים שבהם נוכח ביותר המאפיין של סיומי 

בשיר הראשון, "הערבסטליד" )שיר סתיו(, יש דוגמא לשני סיומים כאלה.
577
  

                                                           
576
מילים אלו לא נותחו סטטיסטית במחקרי, כיוון שאין להן מקבילה עברית, ולכן זו הזדמנות מצויינת  

 .אותן בהקשר הזה לבחון
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 , דימטר אמפיברכי:משקל פואטי

                 _                _ 
 טער         -רן בלא-טא-עס פלאַ 

                 _                _ 
 מען          -לַאך זשו-גע-און פלי

                 _                _ 
 טער        -הער צו שפע-אך פרי

                    _                         _ 

 ען  -דער הערבסט מוז דָאך קומ

 הפואטי:דרך הלחנת המשקל 

 ♦            =         ♦   ♦        _            ♦  

 טער *-רן | בלא-* טא -עס| פלאַ 

♦              =      ♦          ♦        _            ♦ 

 מען *-לַאך | זשו-* גע -און |פלי

  ♦               =        ♦    ♦                 _         ♦  

 טער *-* צו | שפע הער-אך | פרי

   ♦                       =            _              = 

 ען *-דער | הערבסט * * |מוז * דָאך | קומ

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

מען", ושתיהן מקבלות מליסמה על ההברה קוטער" ו"שפעבשיר זה המילים המסיימות הן מלעיליות, "

בסיום השני )בסוף השיר( . סיום נקבי בשני המקריםאחרונה. התחושה היא של -המוטעמת, הלפני

האחרונות של השיר )אך  ההברותהתחושה הנקבית חזקה יותר, כי שם מדובר בתנועה יורדת בין שתי 

תנועה נשארת בין שני הצלילים האחרונים של השיר, כיוון שבהברה הלפני אחרונה יש מליסמה(. בסיום 

התחושה הנקבית מעומעמת יותר, כיוון שסיום זה נותן דגש  6הראשון המוקף בעיגול, הנמצא בתיבה 

 גובה על ההברה האחרונה בשיר.בשל פסגה מוסיקלי 

                                                                                                                                                                      
577
 .12יודישע קינדערלידער, עמוד  50ענגעל,  

 

 

 

 

מוקפים בעיגול: סיומים 

בעלי מילים מלעיליות, 

המקבלים מליסמות על 

 הברתם הלפני אחרונה
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הראשונה , טרימטר ימבי, השורה משקל פואטי

 בטרוכאי:

            _                   =                _ 
 לַאך        -דער-קענט איר קינ

              _                   =                   _ 
 לַאך   -טער-שוועס-רנ-די קאָ 

             _                =                 _ 
 לַאך        -מע-נען בלי-זיי זיי

                _               =                 _ 
 ען פעלד * *           -אין פריי

             _              =                 _ 
 קע          -הינ-בן בלא-עס גי

              _           =                    _ 
 קע           -לינ-בן גע-אויך גי

              _               =                  _ 

 פעלט * *           -ווי אייך גע

זהה למשקל  דרך הלחנת המשקל הפואטי:

 הפואטי, עם הארכות בחלק מסופי השורות:

            _                    =                _ 
 לַאך * *-דער-קענט איר| קינ

                 _           =                         _ 
 לַאך  * *-טער-|שוועס-רנ-די קאָ 

                  _         =                    _ 
 לַאך-מע-נען |בלי-זיי זיי

             _                   =                   _ 
 ען | פעלד * *-אין פריי

            _            =                      _ 
 קע  * *-הינ-בן |בלא-עס גי

            _                =                 _ 
 קע * *-לינ-בן |גע-אויך גי

         _                   =                     _ 

 |פעלט * *-ווי אייך גע

שמילתם האחרונה היא  יחידות מוסיקליותבשיר השני "קארנשווסטערלעך", יש ארבע דוגמאות לסיומי 

:מלעיל דמלעיל, ושני תוויהם האחרונים נשארים במקום
 578
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 .13יודישע קינדערלידער, עמוד  50ענגעל,  
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 , דימטר אמפיברכי:פואטימשקל 

                          _      _             
 וועק זיך            -ער געט שוין א

                          _      _             
 בת              -גער ש-לי-דער היי

                      _               _             
 טער     -בל ווערט פינס-אין שטי

                        _                _             
 בל ווערט שטיל *         -אין שטי

                        _            _             
 מע        -שעט די מא-עס שעפט

                   _              _             
 רהם *             -אך גאט פון אב

                        _            _             
 לה        -שעט די תפי-זי שעפט

                         _           _             

 פיל *           -מיט הארץ און גע

זהה  דרך הלחנת המשקל הפואטי: 

 למשקל הפואטי

שני מסתיימים בבשיר "די קארנשווסטערלאך" המסומנים בעיגול  היחידות המוסיקליותארבעת סיומי 

שהטעמתן מלעיל דמלעיל.צלילים זהים. בכל הסיומים האלה יש מילים תלת הברתיות, 
 579

בניגוד לשיר  

"מאוכלסים"  היחידה המוסיקליתאין מליסמה על ההברה הלפני אחרונה, וכל צלילי  אלה בסיומיםהקודם, 

שני הסיומים הראשונים המוקפים בעיגול . היא נקבית םסיומיהגם בשיר זה תחושת ארבעת  בהברות.

נקביים יותר, כיוון שהתנועה הנוצרת בין ההברה הראשונה לשלישית במילה היא תנועה יורדת. בשני 

הסיומים האחרונים המוקפים בעיגול ההברה האחרונה במילה מקבלת פסגה בגובה המטשטשת במקצת את 

שיצר אנגל בשיר זה להלחנת מילים במלעיל  . הפתרוןהיחידה המוסיקליתתחושת הנקביות של סיום 

דמלעיל הוא פתרון המשרת את מקום הטעם בצורה הולמת מאוד: מקום ההטעמה הראשי הוא בתחילת 

 התיבה, על ההטעמה השלישית מהסוף, אך גם ההברה האחרונה מקבלת הטעמה, אם כי מוחלשת.

הדוגמא השלישית היא של השיר "שבת בין השמשות":
580
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חריזה דקטילית נדירה בכל השפות האירופיות )וגם בעברית(. להרחבה בנושא ניתן לקרוא בספר הבוחן את  

 עמודים. 187, חרוז ומשמעותהחרוז הדקטילי כמקרה מבחן: שביט, 
580
 .18יודישע קינדערלידער, עמוד  50על, ענג 
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היחידות כבדוגמת השיר "הערבסט ליד", המילים המסיימות את ארבע בשיר "שבת בין השמשות", 

, הן מילים מלעיליות, המקבלות מליסמה על ההברה המוטעמת שלהן. כחול המוקפות בעיגול המוסיקליות

הסיום הזכרי/נקבי שלה: המילה מלעילית, ( משדרת אמביוולנטיות מבחינת 12המילה  "אברהם" )תיבה 

וההברה הלפני אחרונה נמצאת על הפעמה החזקה בתיבה. אך הקפיצה הענקית באוקטבה כלפי מעלה, 

ביחד עם התו המקדים להברה האחרונה, שני הגורמים האלה מדגישים דווקא את ההברה האחרונה 

 בתיבה.

הברה האחרונה במילים מלעיליות. ההקצנה הזו בשיר זה מוקצן במיוחד האפיון של התו המקדים את ה

( וגם בקדנצה הסופית של השיר יש סיומים זכריים 8גם בחצי קדנצה של השיר )תיבה וון שבאה כי

אמיתיים, הראשון עם מילה חד הברתית )"שטיל"(, והשני של מילה מלרעית )"געפיל"(. סיומים זכריים 

 את ההלחנה הרכה שסביבם. אלה בטקסט מקבלים גם הלחנה זכרית, שמדגישה

 

 

 

 

 

שני סיומים 

זכריים אלו 

מדגישים את 

רכותם של 

הסיומים 

הנקביים 

בשאר חלקי 

 הפרזה

: סיומי פרזות שמילתם האחרונה מלעילית בעלת מליסמה על ההברה הלפני אחרונה, עיגול כחול
 ושני תוויהם האחרונים נשארים במקום

 עיגול אדום: סיומים זכריים שתנועתם אינה נשארת במקום

5 
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 אופי הסיומים הנקביים

 נקביים לא מלעיליים          נקביים מלעיליים                            

 46%                           54%עברית דקדוקית             

87%13%יידיש

טטרמטר הטעמה דקדוקית, משקל פואטי, 

 טרוכאי:

       _       _        _          _      

     * תי-ד-מי יל-מי נו-נו

       _        _       _            _      

 מי נים * * *     -מי נו-נו

   _         _        _       _ 

 תי *   -נ-מי קט-מי נו-נו

      _        _         _           _      

 מי נים * * *     -מי נו-נו

 זהה למשקל הפואטי.דרך הלחנת המשקל הפואטי: 

 

 יליות אלא מלרעיות או חד הברתיותסיומים נקביים שהמילים שבהן אינן מלע .1.1.1

 מסתיימיםמהסיומים הנקביים  87%תוצאות הבדיקה הזאת מובחנות בייחוד בין היידיש לעברית: ביידיש 

מולחנים על מילה שאיננה מלעילית. ייתכן כי הדבר נובע מכך שכמות  13%במילים מלעיליות, ורק 

המילים המלעיליות ביידיש גדולה, ולכן אנגל לא מרגיש צורך להלחין בצורה מלודית נקבית מילים 

הסיומים שבאופן טבעי יש נטייה להלחינן בצורה זכרית. בעברית הדקדוקית המצב שונה, וכמעט מחצית מ

 הם סיומים שבם יש מילים לא מלעיליות, אלא מלרעיות או חד הברתיות. - 46% –הנקביים 

:מילים מלרעיות המקבלות מליסמה הוא השיר המפורסם "שיר ערש"עם ם מידוגמא לשיר בעל סיו
581
 

                                                           
581
. יש לחן יידי עממי דומה לשיר זה, אך ניתן למצוא הבדלים בין גרסתו של 49אנגל והלפרין, בקרן זוית, עמוד  

 אנגל ללחן העממי. גם לקרצ'בסקי יש לחן דומה לשיר ערש שלו, למילים של ביאליק )"תחת ערש בני הרך"(.
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הם סיומים  –אלו המוקפים בעיגול  –. שניים מהסיומים האלה יחידות מוסיקליותבדוגמא זו ארבעה סיומי 

 אותם לסיומים נקביים. של מילים מלרעיות, "ילדתי" ו"קטנתי", המקבלות מליסמה ההופכת

 

. ביידיש רוב בהם פוטנציאל ליצירת סיום בעל אופי זכרי שישהם סיומים  שאינם מלעילייםסיומים 

הסיומים על מילים שאינן מלעיליות הם אכן סיומים זכריים. בעברית דקדוקית ישנה כמות לא מבוטלת 

זו בחירה שאינה נובעת  ם נקביים.ם כסיומיבשל סיומים על מילים שאינן מלעיליות, שאנגל בחר לעצ

מאופייה של השפה עצמה, כי אם מהשפעתה של השפה הקודמת שבה אנגל היה רגיל להלחין על שפתו 

 החדשה.

 .318בעלי מליסמות ניתן למצוא בשיר "ריקוד ריקודי" שנותח בעמוד  םדוגמא נוספת לסיומי

 

345 

 סיומים נקביים מליסמתיים, המסתיימים במילה שאינה מלעילית :מוקפים בעיגול
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 של אנגל והתאמתם להטעמות הטקסט יידייםסיכום: הכיווניות המלודית בלחניו העבריים וה .2.1

היחידות נבחנו המהלכים המלודיים שיואל אנגל נוטה להשתמש בהם בסיומי  על כל חלקיו 5סעיף ב

שלו ובמהלכן, עם ובלי קשר למילים שבהן הוא משתמש במהלכים אלו. במקרים שנבחנו  המוסיקליות

היחידות נמצא הבדל בין צורת הכתיבה של אנגל במהלך הפרזה, לבין צורת כתיבתו את סיומי 

רית, . למרות שקיים הבדל מהותי בין הקווים המלודיים בהלחנתו של אנגל ביידיש ובעבהמוסיקליות

 יידי. ההבדלים שנוצרים בין סגנונו השתי שפות אלהב מיליםבמהלך הפרזה אנגל מלחין בצורה דומה 

נובעים מההבדלים בין השפות, ולא מההבדלים בצורת ההלחנה עצמה. לעומת  –במהלך הפרזות  –לעברי 

להבדלים בין השפות,  םשניתן ליחס יש הן הבדלים סגנוניים היחידות המוסיקליותסיומי הלחנת זאת, ב

הבדלים שלא ניתן לתלות אותם במישרין בשפה שבה כתוב השיר, כי אם ביחסים המורכבים של והן 

 המלחין בין שפתו החדשה לשפתו הקודמת. 

במהלך הפרזה נמצא שצורת ההלחנה המלודית דומה מאוד לגבי מילים מלרעיות ומלעיליות ביידיש 

ת שונה, וכמות המילים המלעיליות והמלרעיות שבהן שונה, בפועל ובעברית, אך כיוון שהשפות מתנהגו

צורת המלודיה משתנה. שוני זה לא קיים בגלל שינוי בכתיבה, כי אם בגלל השינוי בשפה. מילים 

מלרעיות אנגל נוטה להלחין בעליה, ומילים מלעיליות אנגל נוטה להלחין בירידה או, בהעדפה שנייה 

ום. בשל העובדה שיידיש היא שפה יותר מלעילית ואילו עברית דקדוקית רווחת, בתנועה הנשארת במק

נוטים ליצור עקומות מלודיות יורדות יותר, או כאלה שיש בהן חזרות  יידייםהיא מלרעית, הלחנים ה

מרובות על אותו התו פעמיים, ואילו הלחנים הדקדוקיים משלבים הרבה תנועות עולות במנגינות שלהם. 

עיליות או מלרעיות בשיר נוטות להשפיע גם על ההלחנה הסובבת אותן, וליצור מוטיבים ריבוי מילים מל

 חוזרים עולים, נשארים או יורדים ביחס ישיר לצורת ההטעמה הרווחת בשיר.

צורת הלחנת מילים האופיינית רק לעברית דקדוקית, ונפוצה בעיקר בטקסטים שאנגל הסב אותם מעברית 

ילים שהולחנו כמלרעיות, אך הושבה להן הנגנתן האשכנזית באמצעות אשכנזית לדקדוקית, היא מ

 מליסמה על ההברה האחרונה במילה.

יש שינויים בצורת ההלחנה עצמה בין היידיש לעברית. שינויים אלה לעיתים  היחידות המוסיקליותבסיומי 

נוטים לרדת או  ותהיחידות המוסיקלישל אנגל סיומי  יידייםתואמים את השפה ולעיתים לא: בלחניו ה

יש  היחידות המוסיקליותלהישאר במקום )וגם בלחנים בעברית אשכנזית(. בעברית דקדוקית לסיומי 

נטייה  לרדת ולעלות במידה שווה )אך לא להישאר במקום(. כיוון שברירת המחדל במוסיקה היא סיומים 

במקום, ואילו תנועה נוכחת  לסיומים ביידיש היא תנועה הנשארת נפוצהבירידה, ניתן להגיד שתנועה 

 לסיומים בעברית דקדוקית היא תנועה עולה. 

נקביות וזכריות, רואים שביידיש יש הרבה היחידות המוסיקליות ליחידות כאשר עושים פילוח של סיומי 

, בצורה שמתאימה, כמובן, לכך שיש יותר מילים מלעיליות דקדוקית מאשר בעברית נקבייםיותר סיומים 

ם . עם זאת, ההתאמה היא חלקית בלבד: בעברית יש הרבה מאוד סיומידקדוקית שר בעבריתביידיש מא

הנעשים על מילים שאינן מלעיליות, ועל ההברה האחרונה במילה המסיימת  של יחידות מוסיקליות נקביים

346 
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ת של אנגל. יידימתרחשת מליסמה, שמנסה לשוות ללחן הדקדוקי, אולי מבלי משים, אפיונים מהלחנתו ה

באופן  להכילנראה שאנגל חש צורך להכניס יותר הנגנה מלעילית מכפי שהשפה העברית הדקדוקית נוטה 

 טבעי.

הנקביות אצלו  היחידות המוסיקליותעוד מאפיין של הפרזות הדקדוקיות אצל אנגל הוא שרוב מוחלט מ

בעברית, אך בתוך  המוסיקליותהיחידות מדובר על קבוצה קטנה יחסית מבין  .מסתיימות בתנועה יורדת

יחידות בירידה. בשירים ביידיש הרוב אינו כה מוחלט, ויש קבוצה גדולה של  סיומיםקבוצה זו יש רוב ל

 נקביות שאינן מסתיימות בתנועה יורדת, אלא בתנועה הנשארת במקום.   מוסיקליות

 

 

 לשירי אנגהלחנה בעברית דקדוקית ב הבדלים בתחום הקצב בין הלחנה ביידיש לבין .1

בתחום הקצב נבדקו שני פרמטרים: כמות הערכים הריתמיים השונים בכל שיר, והיחס בין הערך הריתמי 

הקטן לגדול בכל שיר. נמצא שיש מעט יותר מקצבים בלחנים בעברית דקדוקית מאשר בלחני היידיש. 

, 1.5עם סטיית תקן (, 5.3סוגי מקצבים שונים )או בממוצע:  6 - 5 -בעברית אנגל משתמש בשירים ב

 מקצבים לא ייחשבו לחריגים. 7 - 4כלומר: גם שירים שבהם יהיו 

(, כלומר: מעט פחות מאשר בשירים 4.4סוגי מקצבים שונים )או בממוצע  5 - 4 -יש כ יידייםבשירים ה

מקצבים  6 - 3. הווה אומר: גם שירים שיהיו בהם 1.9בעברית דקדוקית, עם סטיית תקן גדולה יותר, 

ונים לא ייחשבו לחריגים. סטיית התקן הגדולה מעידה על מקרים קיצוניים, שחלקם נשארו גם מחוץ ש

לסטיית התקן. הנה דוגמא למקרה קיצון אחד שבו יש רק שני סוגי מקצבים.
582
פשטות ודלילות המקצבים  

גל אכן בשיר זה עולה בקנה אחד עם המנעד המצומצם. ברור לחלוטין שלפנינו שיר ילדים. גם אם אנ

הלחינו, הוא התבסס בהלחנתו על דקלומי ילדים אמתיים בעת משחקם. סוג הלחנה מצומצם מנעד שכזה, 

בשיר זה,  . 6.5.2שאופייני לשירי עם, ומרוב צמצומו הוא חסר אפילו טון מוביל, יוזכר בהמשך, בסעיף 

מרוב צמצום, הטוניקה מופיעה רק פעם אחת, בצורה מפתיעה בסוף השיר. עד אז היה ניתן להניח 

שהטוניקה היא אולי התו הנמוך בשיר, מי. לתוך כל הדלילות הזו מצטרפת הפשטות המקצבית, ומשלימה 

 את הסגנון לשיר ילדים פשוט וחסר יומרות:

                                                           
582
 .8לידער, עמוד יודישע קינדער 50ענגעל,  
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, דימטר משקל פואטי

 טרוכאי:

        _     _            
 לינג     -איין א מי

        _      _            
 לינג    -צווי א צווי

       _        _            
 מן      -דריי * מזו

        _     _            
 דער       -פיר * רע

        _     _            
 גער     -פינף * פינ

        _      _            
 גער    -זעקס * זינ

        _     _            
 בן טויז *          -זי

        _     _            
 אכט א הויז *      

        _     _            

 רויס *       -געה א

 זהה למשקל הפואטי  דרך הלחנת המשקל הפואטי: 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

לעומת השיר הקודם, מובא בזאת מקרה קיצון שני בשירים ביידיש, ובו אחד עשרה סוגי מקצבים בשיר 

אחד, וגם שינויי משקל רבים בתוך השיר. מודבר בשיר מורכב ביותר הנקרא "קדיש", והוא שיר בעל 

רבה.סגנון חזני מזרח אירופאי, ולו ליווי אמנותי מסועף ובעל כרומטיקה 
583
 הנה הקודה של שיר זה: 

 

                                                           
583
 .1923יצחק בערדיטשעווער, יובל, ברלין, -י. ענגעל, קדיש פון רבי לוי 
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הטקסט רק מבחינת מיקום ההטעמות,  דרך הלחנתאינו ממושקל, ולכן נסקור את השיר 

 אך לא מבחינת שיעתוק המורכבות הריתמית שלו:

                  _                = 

 שורה בעברית אשכנזיתמי     -מקו-זוז מ-לא א

                                    _              = 

 רן  -כ'וועל זיך פון ארט ניט רי

                 _                      = 

 און א סוף זאל דאס זיין

                  _                      = 

 מען -און אן עק זאל דאס נע

           _        =       _        =                 = 

ההנגנה הפונטית רשומה בתווים בעברית אשכנזית. מיקום ההטעמות בה  -דש שמי ר-ק-ית-דל ו-ג-ית

  אינו ברור, אך הוא אינו על ההברה הלפני אחרונה במילים.
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טטרמטר הטעמה מעורבת, , משקל פואטי

 טרוכאי:

   _          _         _   _             
 תי *           -ז-זא ע-זא ע-ע

   _       _         _     _             
 תי *    -ז-זי-פזה -זי-פ

   _           _          _        _             
 סת    -פ-ט-רים את מ-על ה

   _            _        _         _             

 שת    -פ-ח-כל לך את מ-או

אלה, הנה שיר אופייני לעברית דקדוקית מבחינה קצבית, השיר "העז" מהספר  יידייםולעומת שני שירים 

"בקרן זוית".
584
בשיר זה, כמו ברבים משיריו הדקדוקיים האחרים של אנגל, יש כמות מקצבים בינונית:  

השיר לא מרגיש דליל מבחינה ריתמית, אלא מגוון, אך גיוון זה הוא מידתי: יש חזרות ריתמיות רבות 

 (. יש שבירה של החזרתיות הזו כל פעם שמופיע תו ארוך באורך8-ו 7, 6, 4, 3, תיבות 2-ו 1)תיבות 

(. בשורה התחתונה, השיר הזה משלב בין מקצבים מגוונים לבין חזרות עליהם מצד 9-ו 7, 6חצי )תיבות 

 אחד, ושבירה שלהם מהצד השני. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
584
 .19אנגל והלפרין, בקרן זוית, עמוד  

: זהה דרך הלחנת המשקל הפואטי

" ּתְ הפואטי, למעט המילה "אַ למשקל 

המופיעה פעמיים, ובהלחנה עוברת 

 למקום מוטעם בשתי פעמים אלו.

4 

 

7 
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 והעבריים יידייםסיכום המאפיינים הקצביים בשירי אנגל ה .1.1

אפשר למצוא שונות קצבית גדולה יותר בין שיר לשיר: קיים מגוון גדול, החל  יידייםבשירי אנגל ה

, גדולהמשירים דלי מקצב באופן קיצוני, וכלה בשירים אמנותיים ושירי חזנות שלהם כמות מקצבים 

שירים רבים במגוונות ריתמית בינונית:  יש. בשירים בעברית דקדוקית ומגווןואופי רצ'יטטיבי, אלתורי 

 , לצד שבירה שלהם בצורה מתונה ומבוקרת. חזרתייםניתן למצוא בכפיפה אחת מספר מוטיבים ריתמיים 

 בשירי אנגל ביידיש ובעברית ,מודאליות וסולמיות, מלודית והרמונית .1

. לעומתם, ישנם יידייםמאפיינים סולמיים המשותפים לרבים משיריו של אנגל, הן העבריים והן הישנם 

מאפיינים סולמיים הנפוצים יותר ביידיש וישנם אחרים המאפיינים יותר את הלחנתו בעברית דקדוקית. 

עים כל המאפיינים הסולמיים, גם המשותפים לשתי השפות וגם הייחודיים לכל שפה בנפרד, לא נוב

ממיקום ההטעמות בשפת הלחנת השיר. הסגנון הסולמי בהלחנה בשפת היידיש נובע ממכלול המאפיינים 

המרכיבים את התרבות הזו. גם ההלחנה בעברית בהטעמה דקדוקית והניסיון למצוא עולם מודאלי חדש 

תרבותי התואם את הרוח שנשבה בארץ ישראל בתקופת כתיבת השירים הללו נובעות שתיהן מהמכלול ה

 .הנידונהוהאידאולוגי ששרר בארץ בתקופה 

למרות שהמאפיינים המודאליים והטונאליים בהלחנתו של אנגל ביידיש או בעברית דקדוקית אינם נובעים 

במישרין ממיקום ההטעמות בשפת הכתיבה, בחרתי להקדיש חלק מהפרק הזה לדיון במאפיינים האלה. 

סגנון ההלחנה של השירים, ביידיש או בעברית ההבדלים בל ההנחה היתה שלקבלת תמונה שלמה יותר ע

דקדוקית, כדאי להסתכל גם על המאפיינים הסולמיים בשירים, ולא להסתפק רק בנקודת הראות הצרה 

של מיקום ההטעמות בשפה. שלושת החוקרים שהתעמקו ביצירותיו של אנגל, רבינא, פלומנבוים 

ולופלר,
585
אלי והרמוני המקיף מכלול מצירותיו של אנגל, אלא בחרו לא כתבו בעבודותיהם ניתוח מוד 

בדוגמאות פרטניות. לפיכך יש חשיבות לחקר העולם המודאלי המאפיין את כתיבתו של אנגל, וע"י 

  העמקה בסוגיה זו תיווצר יכולת טובה יותר להבין את סגנון כתיבתו של אנגל בהקשר רחב. 

 רי יואל אנגלסוגי המודוסים והסולמות המאפיינים את שי .1.1

בין שירי אנגל יש מגוון רחב של מודוסים וסולמות. הוא כותב גם במודוסים וגם בסולמות הן בעברית והן 

יש הבדל בין עברית דקדוקית ליידיש בכמות השימוש במודוסים לעומת כמות השימוש  –ביידיש. עם זאת 

, וכן בסוגי המודוסים  שהוא בוחר בסולמות, במידת הנפוצות של מז'ור לעומת מידת הנפוצות של מינור

 להשתמש בהם. הנה כמה קווים המפרידים בין האפיונים הסולמיים של אנגל ביידיש ובעברית דקדוקית:

  :בעברית דקדוקית.  21%יידיש מודאליים, לעומת המשירי  42%הלחנתו ביידיש מודאלית יותר 

 מכלל  –מחצית  - 50%: בהלחנה בעברית דקדוקית יש העדפה ברורה לסולמות מז'וריים

במז'ור, הםהשירים בדקדוקית 
586
 ( מהשירים ביידיש שנכתבו בסולם זה.26%לעומת כרבע ) 

                                                           
585
 בפרק הרקע. 4 ראה סעיף  
586
עפ"י נתן שחר, לאנגל כמות גדולה יחסית של שירים מז'וריים ביחס למלחינים אחרים בתקופתו ובדור  

 משיריו המפורסמים ביותר )בעברית( הם בעלי טרצה מז'ורית. המחקר הנוכחי 40%שאחריו. שחר מצא כי 
 מראה שאם בודקים את כלל שיריו בעברית דקדוקית, הנתון אפילו גבוה יותר, ועמוד על מחצית השירים. לעיון:
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 מז'וריות, מינוריות ומודאליות בשירי אנגל

 שירים מודאליים             שירים מינוריים          שירים מז'וריים                            

 (שירים 9) 21%            (שירים 13) 29%           שירים( 22) 50%עברית דקדוקית      

(שירים 22)42%(שירים 17)32%(שירים 14)26%יידיש

 ( 32%ביידיש ישנה העדפה ברורה לגוון המינורי של השיר: לא רק שיש יותר שירים מינוריים )

בעל (, אלא שגם רוב רובם של השירים שכתובים במודוס, כתובים במודוס 26%ממז'וריים )

מצלול הקרוב למינורי: אהבה רבה, פריגי, אאולי, מינור הרמוני כפול
587

צועני, מינור 
588
 ,

ואוקראיני דורי.
589
( כתובים במיקסולידי, שהוא מודוס 6%שלושה שירים מודאליים בלבד ) 

שמצלולו קרוב למז'ורי.
590

 

פחות שירים מודאליים, אך גם השירים שניתן לסווגם  –כאמור  –דקדוקית יש בשירים בעברית 

כמודאליים כתובים באאולי או ביוני, כלומר שירים שבהם קשה ההבחנה החד משמעית האם הם 

מודאליים או טונאליים, ויש רק שני שירים במיקסולידי ואחד בפריגי. בהחלט ניתן לומר שכתיבתו 

ית דקדוקית מתבססת לא על מודוסים מזרח אירופאיים המאפיינים את כתיבתו המודאלית של אנגל בעבר

ביידיש, כי אם על מודוסים שעשור יותר מאוחר כבר יחשבו כאלה המאפיינים את הכתיבה המודאלית של 

  השיר הארץ ישראלי החדש.

  

 

 

 

הוזכר ניתוחו של מנשה רבינא לגבי השירים "בולבע" ו"עגבניה", כמיצגים את שני סגנונותיו  314בעמוד 

השונים של אנגל: הסגנון היידי הגלותי, המינורי, והסגנון הארץ ישראלי המז'ורי והאופטימי. רבינא טען 

הזה זה היה מודע, פרי מחשבה, ונבע מרצון  ליצור שירה חדשה לדור הגדל בארץ לחיים  ששינוי הסגנון

בריאים וחופשיים.
591
ההשוואה של שני השירים, "בולבע" ו"עגבניה" מתייחסת בעיקרה לצדדים  

המודאליים שלהם: ה"בולבע" הוא מינורי ואילו ה"עגבנייה" היא מז'ורית. ניתוחם של שירים אלה הובא 

ושם הוצע גם הסבר נוסף לרוח השונה השורה על שני השירים, והוא העקומה המלודית  ,314בעמוד 

                                                                                                                                                                      
 .235, היבטים סוציומוסיקליים ומוסיקליים", עמוד 1920-1950ישראלי בשנים -שחר, "השיר הארץ

 
587
  מינור הרמוני כפול: 

  
 

 
 

588
 להסבר על סולם זה ואופיו, ראה:                                             מינור צועני:                               

 
 
 P. 235. JonathanBellman.“TowardaLexiconfortheStyleHongrois.” 
 
 

589
 אוקראיני דורי:  

 
590
 סולמות מינוריים מאפיינים מאוד את בית הכנסת האשכנזי. להרחבה בנושא: 

Tarsi, Boaz. “Lower Extension of the Minor Scale in Ashkenazi Prayer Music.” 
591
 .107, עמוד  יואל אנגל והמוסיקה היהודיתרבינא,  
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"עגבנייה" בהנשארים במקום, ואילו הנו שיר שבו יש צלילים רבים  "בולבע": השונה של שירים אלה

בניתוח סטטיסטי של המאפיינים עקומה מלודית הכוללת מוטיבים רבים בעלייה. בשיר שלו  מדובר

( 32%: רוב שירי אנגל ביידיש הם מינוריים )ובאבחנתוניתן לראות שרבינא צדק בתחושתו  המודאליים

 (.50%ם מז'וריים )(, ואילו רוב שירי אנגל בעברית דקדוקית ה42%או במודאליות בעלת גוון מינורי )

 

 

 סולמות ומודוסים בשירי יואל אנגלערבובי   .1.1

בשירי אנגל משמשות טונאליות ומודאליות בערבוביה. הדבר נכון הן לגבי שיריו ביידיש, הן לגבי שיריו 

, והן לגבי שיריו בעברית דקדוקית. למרות זאת, יש מאפיינים מודאליים שרווחים יותר בעברית אשכנזית

 ויש כאלה שרווחים יותר בשיריו בעברית דקדוקית. ייםיידבשיריו ה

בין המנגינה לבין  מודאליות-פולימרכיב שמאפיין חלק גדול משיריו, בכל השפות וסוגי ההטעמה, הוא 

 הליווי )כמובן, רק בשירים שבהם הוא כתב גם ליווי למנגינה, וכאלה קיימים הן ביידיש והן בעברית(.

מודאליות כזו נפוצה מאוד כאשר במנגינה יש סולם פריגי, והליווי מאיר אותו באור -פולי יידייםבשיריו ה

מודאלי שונה, בד"כ של מודוס "אהבה רבה". הנה דוגמא מהשיר "אליהו הנביא", מתוך "קינדער 

לידער":
592 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
592
 . 4-5, עמודים 1923יואל ענגעל, קינדערלידער מיט פיאנאבאגלייטונג, יובל, ברלין,  
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 , פנטמטר טרוכאי לא לגמרי סדיר:משקל פואטי

      _  _             _ _                           _   _             
     "הנביא" בהטעמה מלרעית לא שגרתית.       בן ָאן -ביא זיצט אוי-נ-הו ה-י-ל-א

 אמנם בשתי השורות הראשונות יחדיו עשר הרמות,            _  _                _             _                       

 אך בשורה הראשונה שש הרמות ובשנייה רק ארבע.  טָאן   -גע-בער אנ-אין גאלד און זיל

                   _     _                       _                   _     _             
 טער הַאנט  -כער אין דער רעכ-נעמט דעם בע

               _ _                 _                      _   _             
 צן לַאנד  -בערן גאנ-כה אי-מאכט א בר

 
 (.5,5,4,6מספר לא שווה של הרמות בכל שורה ) נקודות להתמודדות בעת ההלחנה:

^, ושתי השורות האחרונות יכולות -, "אין גאלד" -^--קדמות לא אחידות בין השורות עד להטעמה הראשית הראשונה: "אליהו" 

 )"נעמט דער בעכער" ו"מאכט א ברכה"(.  -^--להתחיל בלא קדמה כלל, בטרוכאי, או ליצור קדמה ארוכה: 

 תהיה מוטעמת אשכנזית. כמו כן, המילה "הנביא" יכולה להשתלב יותר סגנונית אם היא

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 )פנטמטר טרוכאי לא לגמרי סדיר(: דרך הלחנת המשקל הפואטי

●    ●   =●  ●    ●          _   = ●        ●         ●              _ 

     "הנביא" אשכנזי. "אליהו" עם קדמה של שתי שמיניות. בן אן *  -ביא| זיצט אוי-נ-הו ה-|י-ל-א

        =●         ●      =              _●    ●           _ 

 טאן * |  -גע-בער |אנ-אין |גאלד און זיל

      _                  =●       ●         ●         = ●        ●                ●  

 טער האנט *-כער אין דער |רעכ-נעמט דעם בע

             _           =                  _          =              _ 

 צן לאנד *|-רן |גאנ-בע-כה אי-און מאכט א |בר

 
שתי שורות הטקסט הראשונות מקבילות סימטרית האחת לשנייה בלחן, ע"י דחיסת הברות  הטקסט בלחן: יישום מורכבויות

 בטריולות בשורה הראשונה.

שתי השורות האחרונות, הפנטמטריות, מורחבות לשתי תיבות של משקל מרובע, אך הן מורחבות באופן לא סדיר, הדוחס 

ת משקל הטקסט הזהה שהיה במקור בשתי השורות האחרונות, בוחר אנגל קבוצות של הברות ומרחיב במקומות אחרים. למרו

(, ואילו השורה הרביעית מתחילה עם קדמה, 6להלחין את השורות באופן שונה: השורה השלישית מתחילה ללא קדמה )תיבה 

מתכתבים אחד עם (, לעומת זאת, 9-ו 7(. שני סיומי השורות )תיבות 8ואף מוספת לה הברה )המילה "און", קדמה לתיבה 

 השני, ויוצרים משמעות לחריזה בשורות אלה.  
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המדרגה 

השנייה 

בסולם 

נחסכת 

מהמלודיה 

ממש עד 

סופה, אך 

בסיום 

מתברר 

שהמלודיה 

פריגית 

ולא 

מינורית, 

בשל 

המדרגה 

השנייה 

 המונמכת

ואילו 

ההרמוניה 

משובצת 

לאורך כל 

הדרך 

באקורדים 

מז'וריים של 

הטוניקה 

 –)דו(. מכאן 

שמצד אחד 

יש 

התנגשות 

בין צליל 

המלודיה מי 

במול לבין 

צליל 

ההרמוניה 

מי, ומצד 

 –שני 

ההרמוניה, 

בניגוד 

למלודיה, 

נמצאת 

במודוס 

"אהבה 

 רבה". 
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המדרגה השנייה בסולם, ועל כן ניתן  נעדרתרובה המכריע מבשיר "אליהו הנביא" ניתן לראות מלודיה ש

להניח בטעות שמדובר בסולם מינורי, או במודוס אאולי. רק לקראת סוף השיר מוסיף אנגל את המדרגה 

השנייה, והיא מונמכת, וכך יוצרת את המודוס הפריגי. הפיכת מודוס אאולי לפריגי בצלילים האחרונים 

 )לא מונמכת( מופיעה בו במהלך השיר ובין אם לא. של השיר אופיינית לאנגל, בין אם מדרגה שנייה

ההרמוניה משתמשת אף היא במדרגה שנייה מונמכת, במספר אזכורים רב יותר מאשר במנגינה, אך 

הקונטקסט שנוצר ע"י ההרמוניה הוא של מודוס "אהבה רבה" ולא של פריגי, וזאת בשל הטרצה המז'ורית 

. לצד זאת, יש בליווי אלמנטים גם של הרמוניה טונאלית )מי בקר( שיוצרת המדרגה השלישית בליווי

(, והתנודות בין מי במול 5כרומטית, כגון הצליל דו במול, המשמש כמיקסטורה במי במול מז'ור )תיבה 

 (.7( ובין רה במול לרה בקר )תיבה 6למי בקר )תיבה 

ץ.שיר נוסף שבו ניתן לראות תופעה דומה הוא השיר "משה מורשה" מאותו הקוב
593
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 .8ענגעל, קינדערלידער מיט פיאנאבאגלייטונג, עמוד  

 דימטר דקטילי:משקל פואטי, 

            __ 

 שה *               -ר-שה מו-מ

                  __ 

 נער וועלט * *         -אויף יע

                  __ 

 רָאפ *             -ווארף מיר אַ 

                 __ 

 לע געלט * *         -קע-ַא זע

 דרך הלחנת המשקל הפואטי: 

     =                  =                                  _= 

 * נער| וועלט * *     -שה אויף יע-|ר-|***שה מו-מ

   _ֹ                     =                    _           = 

 לע| געלט *****|-קע-זע–|ראפ * א -ווארף מיר א
 

על המילה "משה" לא פוגמת בתחושה המשקלית, שבסך הכל זהה לזו שבטקסט, למעט שינוי במקום ההרחבה הריתמית 

 ההטעמה המשנית בצמד המילים "אויף יענער".
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כאשר גם כאן רק בתווים  סול פריגי,והמודוס הוא השיר "משה מורשה" היא סול. מנגינת הטוניקה של 

האחרונים ביותר של שיר קצר זה מתגלה המדרגה השנייה בסולם, והיא מונמכת )לה במול(. הליווי, 

שבו תמיד קיים טשטוש  לעומת זאת, חושף כבר בהתחלה את הסולם שבו הוא כתוב: מודוס אהבה רבה,

שניה מונמכת )לה במול( ומדרגה  מדרגהבזהות הטוניקה, במקרה זה בין דו לסול. מודוס זה כולל כאן 

שלישית מוגבהת )סי בקר(. כדאי לציין שאנגל מוסיף בליווי שני מתחים נוספים המתנגשים עם המלודיה: 

(, שגם הם אינם תואמים 6( או בצליל פה דיאז )תיבה 2,9לעיתים הוא משתמש בצליל לה בקר )תיבות 

של ההרמוניה, מעשירים אותו, ומעניקים לו מימד  את המודוס של המלודיה, וחורגים אף מהמודוס הכללי

  נוסף, של הובלה בעלת מתח טונאלי.

גם בין השירים הדקדוקיים יש שניים שיש בהם אזכורים פריגיים במלודיה עם הרמון של "אהבה רבה". 

(, "שני השירים האלה הם "שיר ערש" )השיר "נומי, נומי ילדתי" הידוע, וכן השיר "ויהי בישורון המלך

 יש רבים יותר שתכונה מודאלית זו קיימת בהם. יידייםאולם בין השירים ה

ב

 

הצלילים 

דיאז  פה

ולה בקר 

חורגים 

מעולם 

הצלילים 

הן של 

המודוס 

המופיע 

במלודיה 

והן של 

המודוס 

הכללי של 

ההרמוניה

, ובכך 

מעשירים 

את 

המצלולים 

בשיר זה 

ומעניקים 

מימד של 

הובלה 

טונאלית 

 בשיר.

המודוס 

של 

המלודיה 

)פריגי( 

מתגלה 

רק 

לקראת 

סיום 

 הבית.

 ב

פתיחת 

השיר, 

בליווי 

בפסנתר

, במודוס 

"אהבה 

 רבה".
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הרמן אותה  נוהג לבשני השירים האחרונים שנסקרו לעיל ראינו שכאשר מופיעה מלודיה פריגית, אנגל לא 

בהרמוניה פריגית. לרוב הוא בוחר להרמנה במודוס "אהבה רבה", תוך כדי הוספת נגיעות כרומטיות 

רבים שאינם  יידייםגם מאפיינים טונאליים לצד המוסיקה המודאלית. יש בין השירים ההמשלבות 

מהורמנים והמלודיה שלהם כתובה בפריגי. יהיה זה סביר להניח שאנגל דמיין את המכלול של שירים אלה 

 לא בפריגי כי אם מהורמנים ב"אהבה רבה", אולי בשילוב עם כרומטיקה טונאלית.

יינים האלה שנמצאו לדברים שנכתבו על אנגל בעיתון "דבר", בכתבה גדולה אפשר לקשור את המאפ

שנעשתה עליו במלאת שלושים למותו. בפסקה שתיארה את מלאכת איסוף שירי העם ועיבודם שעשה 

אנגל, נכתב "הודות לידיעותיו המרובות והשכלתו הגבוהה הוא מצליח למצוא לשירים הרמוניה, הנובעת 

אותו".מתוך השיר ומשלימה 
594
 

גם בשירים בעברית דקדוקית יש לעיתים קרובות מודאליות שונה בין ההרמוניה לבין המלודיה, אלא 

שמודאליות זו בדרך כלל לא נשענת על מודוסים מזרח אירופאיים. אנגל יוצר בשירים אלה שפה חדשה: 

יצוב סגנון , ושהיא משמשת כעין הצעה פרקטית לעיידייםשפה הרמונית שבה לא השתמש בשיריו ה

הרמוני ים תיכוני חדש. דוגמא לכך ניתן למצוא בשיר "הגמל", הפותח את הקובץ "בקרן זוית".
595
שיר  

, בהקשר של מילים מלעיליות שתנועתן הנפוצה יורדת ומילים מלרעיות 325 בעמודזה כבר נותח 

הנפוצה עולה. ניתוחו הפרוזודי מובא שם, וכרגע נביא שנית את תוויו, והפעם נעיין בהם  ןשתנועת

 בהקשר המודאלי: 

                                                           
594
 .2,עמוד 14.3.1927", דברעיתון " 
595
 .10אנגל והלפרין, בקרן זוית, עמוד  
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המלודיה בשיר זה דיאטונית, ונעה בין אאולי לבין יוני )או בין מינור טבעי לבין המז'ור המקביל לו(. 

, נראה שתנודות כאלו אופייניות לאנגל, בייחוד בשיריו הדקדוקיים. ההרמוניה, לעומת  6.4 להלן, בסעיף

זאת, חורגת מהדיאטוניות למגוון מקומות, באקורדים מרובי צבעים, שחלקם שייכים לעולם הקלאסי 

ם או מוקטנים( וחלקם מורכבים ממצבורי צלילים המאפיינים יותר את המאה המוכר )אקורדים מז'וריי

ונפוצים בהלחנות האמנותיות של מלחיני אסכולת סן פטרסבורג, שכנראה ממנה אנגל שואב את  העשרים,

הקלסתר המורכב משלושה צלילים הפותח את השיר, ועוד אחד באקורד  השראתו לכך. דוגמא לכך היא

תן לתת פרשנות הרמונית טונאלית למצבורי הצלילים האלה, אך למרות זאת, מדובר . ני3השני בתיבה 

בשני מקומות המושפעים באופן ישיר מהעולם הצלילי של מלחינים אירופאיים שפעלו בראשית המאה 

  העשרים.

שימוש בהרמוניה מודאלית שאינה תואמת את המודוס של המנגינה ניתן למצוא באקורד סול מז'ור הנמצא 

אין כאן התנגשות חזיתית  ,. אקורד זה שייך לעולם הצלילים של מודוס דורי. אמנם5 ,4, 3בסוף תיבות 

מצבורי 

צלילים 

המאפיינים 

מוסיקה 

של המאה 

 העשרים

הירמון  

ברה 

 פריגי

הירמון 

 דורי

קו בס 

בפה 

 פריגי
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עם תו לא תואם במלודיה, כי אם רק צביעת המנגינה בצבע ממוקד יותר. כדאי לציין שתמיד האקורד 

מלוכסן עם  הוא אקורד המכיל את הצליל סי במול )ובכך יוצר היתק נדוןסול מז'ור האקורד שלפני ה

התנגשות ברובד הרמוני, המעניקה ישנה אקורד סול מז'ור(, כך שאולי אין התנגשות מלודית, אך 

אספקלריה רחבה של גוונים. עוד הירמון, המציג מודאליות שונה למנגינה האאולית, הוא ההירמון הפריגי 

לם פה פריגי, סולם שבו קו הבס נכתב בסו 11-ו 10, 2, 1, המשתמש בצליל מי במול. בתיבות 7בתיבה 

 שני צלילים המתנגשים בצורה חריפה עם המודוס הכללי של המנגינה: לה במול וסול במול.

אך, כמו בשיר הקודם, למרות המאפיינים המודאליים הרבים והברורים שהצבעתי עליהם, ליווי הפסנתר 

ת כאשר מאזינים רק מכניס בדלת האחורית אלמנטים טונאליים המתחרים במודאליות הכל כך מובהק

למנגינה כשהיא לעצמה: בליווי עצמו נוצרת תחושה של סי במול מז'ור: הטטרקורדים הפריגיים בהתחלה 

  .ובסוף נשמעים כמו תנועה מטוניקה לדומיננטה

גם בשיר "התנים והכלבים" מופיעה מלודיה בסולם אחד )מיקסולודי(, והרמוניה רבת גווני מודוסים 

וסולמות.
596
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 :טטרמטר ימבי המתחלף לדימטר טרוכאיהטעמה דקדוקית, משקל פואטי, 

       _        _          _      _ 

 ליל             -דמי ה-מים ב-ר-בין כ

      _         _        _         _ 

 לל             -קול יי-נים ב-נים ת-עו

    _       _     _       _ 

 רם * *                   -כ-רם * ל-כ-ל
_      _       _         _ 

 יה אוי * *                       -יה או-או

    _      _          _       _ 

 בים *            -ר-בים הם ע-נ-ע-ה
      _       _         _  _ 

 יה אוי * *                      -יה או-או

 
 להתמודדות בעת ההלחנה:נקודות 

בקטע זה של השיר יש שתי חטיבות השונות זו מזו מבחינה משקלית: התיאור בשתי השורות הראשונות )טטרמטר 

)טטרמטר ימבי מרובה הפסקות(. מלחין יוכל  3-6ימבי ובו הברות סדורות ועוקבות( לעומת מקהלת התנים בשורות 

ם בגישה המשקלית בין הקטעים והן לתוכן: תיאור הסביבה לעומת ליצור הפרדה בין השניים, הקשורה הן להבדלי

 קולות התנים. 

 דרך הלחנת המשקל הפואטי:

      _       =                         _=        

 |ליל **             -דמי ה-|מים ** ב-ר-בין כ

        _        =                 _=         

 לל **            -קול יי-|נים ב-נים ת-עו

     =                   _ 

 *רם * |                   -כ-*רם ל-|כ-ל

=                _=        _ 

 יה אוי * *                       -יה או-או

     =       _         =      _ 

 בים *|            -ר-בים הם ע-נ-|ע-ה

=                _=        _ 

 יה אוי * *                      -יה או-או
  

 יישום מורכבויות הטקסט בלחן:

(. ההפרדה 4-7( לבין קולות התנים )תיבות 1-3אנגל אכן עושה הפרדה בין שתי שורות הטקסט הראשונות )תיבות 

המנסה לחקות קול תן אמיתי(, ויצירת רובד היא על ידי מקצבים שונים, רגיסטר שונה )התנים קוראים בקול גבוה, 

נופך  –לפחות לאוזני המאזין בן ימינו  –מודאלי שונה: אנגל מלחין את קריאות התנים במיקסולידי, דבר הנותן 

 ישראלי מאוד לקולות התנים של אנגל.



 פרק חמישי: יואל אנגל

111 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

במנגינה וגם בליווי, והליווי נראה טונאלי, ולא מודאלי, מאחר שהוא התחלת השיר נראית מז'ורית, גם 

בטנור( ויורד ירידה כרומטית אל  1-2מעטר באמצעים כרומטיים את המדרגה החמישית בסולם )תיבות 

 בטנור(. 3עבר המדרגה החמישית בסולם )תיבה 

, כאשר הדומיננטה מובאת ללא טון מוביל. 3רמז ראשון לערפול התחושה הטונאלית נמצא באמצע תיבה 

זה אמצעי נפוץ אצל אנגל בניסיונו לשלב בין תחושה טונאלית למודאלית, והוא יידון בהרחבה בפרק זה, 

המלודיה מתגלה כמיקסולידית, אך ההרמוניה מעשירה את המיקסולידיות  4. החל מתיבה  6.5.2בסעיף 

, שהוא הצליל במלודיה יש התנגשות בין הצליל סי בטנור לצליל סי במול 6-ו 4בגוונים נוספים: בתיבות 

מעט בלוזי, אך ספק אם אנגל היה מודע להקשר הבלוזי המיקסולידי. התנגשות זו נותנת לאקורד מצלול כ

עיטור 

כרומטי 

טונאלי של 

המדרגה 

החמישית 

 בסולם

ירידה 

כרומטית 

טונאלית 

אל עבר 

המדרגה 

 החמישית

הדרגה 

החמישית 

בסולם 

חסרת טון 

 מוביל

התנגשויות מכוונות בין 

צלילי המלודיה לבין צלילי 

ההרמוניה המלווה, 

שממקמות את ההרמוניה 

במודוס שונה מאשר 

 המודוס המלודי.

4 
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בתקופה כה מוקדמת של  ,של אקורד זה. אין בביוגרפיה שלו דברים שיעידו על הכרה של הסגנון הזה

. יותר סביר שחיפש מצלול כרומטי, מעניין ומאתגר את האוזן. בחלק אחר של העולםהבלוז התפתחות 

 ט שגיאה בתווים, וגם בליווי אמור להיות סי במול, שנשכח להיכתב.ייתכן )ואפילו סביר יותר( שזוהי פשו

יש התנגשות בין צליל לה במלודיה לבין הצליל לה במול בבס. כאן בהחלט ניתן להגיד  5גם בתיבה 

שהעולם הצלילי של ההרמוניה מהורמן במודוס שונה מהעולם הצלילי של המלודיה. לא ניתן לקבוע 

ע את במסמרות את מודוס ההרמוניה, אבל הגוון שלו יכול לתאום את מאפייני המודוס הפריגי, אם נקב

מובאות ללא  7-ו 5סול כצליל בסיס )                      (. כדאי לשים לב שגם הדומיננטות באמצע תיבות 

אינו  שבהתרסהטון מוביל, ובהחסרת הטרצה של האקורד. אנגל חוזר שוב ושוב על אקורד דומיננטי 

 לא לצד ההרמוניה הטונאלית ולא לצד ההרמוניה המודאלית. מתמקם

ניתן לראות בסעיף זה, אנגל משתמש באמצעים דומים מבחינה הרמונית ומלודית, הן בכתיבתו כמו שהיה 

האידית והן בכתיבתו בעברית, אולם אמצעים אלו מתממשים באופן שונה: בשתי השפות הוא כותב 

לעיתים מלודיות מודאליות, או מלודיות שיש בשלב מסוים שלהן אזכורים מודאליים. הוא בוחר להרמן 

ן בשפה המשלבת מודאליות וטונאליות, כאשר גם המודאליות וגם הטונאליות מעשירות את המנגינה אות

 ברבדים צליליים נוספים, המתקשרים למנגינה אך לא חייבים לנבוע ממנה במישרין.

ההבדל בכתיבה המודאלית בין שתי השפות הוא שביידיש כתיבה זו משופעת בסולמות הנפוצים בעולם 

מינור יש מודוסים בעלי גוון מינורי הנפוצים במסורת היהודית המזרח אירופאית כמו פריגי : לצד היידיה

)רק במלודיה( ואהבה רבה. בכתיבתו בעברית המודוסים שהוא משתמש הם אחרים, וכוללים בעיקר 

ל, אאולי ויוני, וגם מיקסולידי ודורי. סולמות אלו יהיו נפוצים ביותר בלחנים עבריים בדור שאחרי אנג

 וכאן אפשר לראות את ראשית השימוש בהם. 

 במלודיה ובהרמוניה  ,מאפיין של שירי היידיש: חיזוק המדרגה הרביעית בסולם  .1.1

מאפיין בולט נוסף של השירים ביידיש הוא חיזוק המדרגה הרביעית בסולם הן מבחינה מלודית והן 

סיבה הבולטת שמלבד הטוניקה, מבחינה הרמונית. את רבים מהשירים ניתן לתאר כמודאליים בשל ה

המדרגה החזקה ביותר שלהם היא המדרגה הרביעית בסולם ולא החמישית. הנה לדוגמא השיר 

"טארט":
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בשיר זה תחושת הטוניקה מעורערת. הדבר קורה כיוון ששתי התיבות הראשונות בשיר ושתי התיבות 

האחרונות בו הן תיבות זהות. כל התיבות האלה מתחילות עם תחושה ברורה של טוניקה על הצליל רה, 

ם השיר, ומסתיימות על המדרגה הרביעית, סול. דבר זה יכול להיות מקובל במידת מה בתיבות שאינן סיו

תחילתה 

וסופה של 

המנגינה 

מאופיינות 

 בפלגליות

אמצעה 

של 

המנגינה 

מסתובב 

סביב 

המדרגה 

החמישית 

 בסולם.

 טרוכאי:טטרמטר משקל פואטי, 

 _                   _            _         _ 

 ווה         -לעס בר מצ-שה-און אויף מ
_                       _         _            _ 

 סן טָארט *     -בַאקט א גרוי-גע-אויס
_               _          _       _ 

  זוי * איז ער הויך *               -ָאט אַ 
_               _           _       _ 

 זוי * איז ער לַאנג *               -ָאט אַ 
_               _            _       _ 

       זוי * איז ער ברייט *     -ָאט אַ 
_               _          _       _ 

 זוי * איז ער דיק *                -ָאט אַ 
_                       _          _            _ 

 סער טָארט *   -סער טָארט * זי-גרוי
_                  _              _            _ 

 טו גיב דיין ָארט *      -מען ליבס-ווע

 
 נקודות להתמודדות בעת ההלחנה:

יש חורים היכולים להתגלם בהלחנה או כשינוי  3-7בשורות 

 משקלי, או כהארכת תווים או כיצירת מליסמות. 

דרך הלחנת המשקל הפואטי: 

זהה למשקל הפואטי. במקומות 

שבהם יש חורים בטקסט יש 

מליסמות )או תו ארוך, בסופי 

  פרזות(.

3 
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 :טטרמטר טרוכאימשקל פואטי, 

             _          _      _   _ 

 פן -בת לָאמ-בת ליכט און ש-ש
 _        _                _   _ 

                  ווי זיס איז אייער שיין ָא

             _             _            _     _       _  

 בת *    -גער * ש-לי-היי אָ  * בת-ָא ש * בת-ש
  _            _                   _               _ 

                  יידן דעםפיל ברענגט איר טרייסט -ווי
      _            _      _        _ 

 לענד אין זיין פיין  *                      -אין זיין ע

             _             _            _     _       _  

 בת *    -גער * ש-לי-היי אָ  * בת-ָא ש * בת-ש

 

 נקודות להתמודדות בעת ההלחנה:

החורים בשורה השנייה ובשורה האחרונה יכולים לקבל מספר סוגי הלחנה, עם או 

 בלי שינוי משקלי, קצבי, או מליסמתי. 

דרך הלחנת המשקל 

זהה הפואטי: 

  למשקל הטקסט.

 

 השנייההחורים בשורה 

ובשורה האחרונה 

מקבלים ברובם הלחנה 

סינקופטית, ומיעוטם 

 ממולאים ע"י מליסמות. 

חריג הדבר האותנטית כי אם מודאלית ביותר. -בהתנהלות מלודית שאינה קלאסית מדובראם כי גם כאן 

 מערער את תחושת היציבות הטונאלית. אמנם, העל המדרגה הרביעיתמו של השיר כולו ביותר הוא סיו

, אבל זה סיום עד כדי כך שניתן להכריז באופן ברור שהטוניקה אינה רה גדולה לאתחושת הוודאות 

 שמשאיר אותנו בחוסר וודאות מסוימת, סיום מפתיע.  

( 1-2ניתן לנתח את השיר כך שיש לו מסגרת המחזקת את המדרגה הרביעית בתיבות הראשונות )

המדרגה החמישית בסולם. בבירור  סביב( חג 3-6(, ואילו אמצעו )תיבות 7-8ובתיבות האחרונות )

 המדרגות הרביעית והחמישית בסולם נוכחות בשיר הזה במידה רבה יותר מאשר הטוניקה.

כשיר "חג פורים"  מוכרתוהנה שיר נוסף שמנגינתו חגה סביב המדרגה הרביעית בסולם )בעברית היא 

.בשינויים קלים, שגם הופכים אותה למנגינה "אותנטית" ולא "פלגאלית"(
598
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במקור זה מצויין בפירוש שאנגל הוא המלחין.  .9-10 עמודיםפיאנאבאגלייטונג,  מיט, קינדערלידער ענגעל 

 די לזמר הישראלי"( מדובר בלחן חסידי. לפי יעקב מזור )"מן הניגון החסי
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ארבע 

התיבות 

של 

ההקדמה 

מהורמנות 

במודוס 

על  דורי

 לה

היחידה 

המוסיקלית 

הראשונה 

מסתובבת 

כולה סביב 

המדרגות 

השלישית 

והרביעית 

בסולם. 

היא  

מהורמנת 

במודוס 

 על פה לידי

גם ביחידה 

המוסיקלית 

השנייה 

הצליל 

המרכזי 

הוא רה. 

בסוף 

הפרזה 

צליל זה 

נפתר 

 לצליל דו.

תיבה זו והתיבה הבאה מהורמנות  על לה שתי תיבות מהורמנות בדורי

 ביוני על דו, אך באופן פלגאלי
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המדרגה החמישית  .מהטוניקה ועד המדרגה הרביעית בסולם –השיר תחום כולו במנעד של קוורטה 

בסולם מופיעה פעמיים בלבד, ובשתי פעמים אלה היא מהווה קישוט של שכן עליון למדרגה הרביעית 

)בגרסה המוכרת כ"חג פורים" המדרגה החמישית בסולם מקבלת מעמד מבני, אך זאת מבלי להרחיב את 

באה לידי ביטוי בצורה חזקה ביותר נטייתו של אנגל להרמן המנעד הכולל של השיר(.  בשיר זה גם 

מנגינה פשוטה במאפיינים מודאליים מפתיעים, שאינם נובעים מהמנגינה עצמה. קיימים שני סוגי 

מאפיינים שכאלה בשיר זה: הזזת הפינאליס במקרה של המודוסים הלידי והיוני, ללא יציאה מהמערכת 

 כרוך בהתקה של הצליל פה לפה דיאז. האותו פינאליס )מאאולי לדורי(,  הדיאטונית, וכן שינוי המודוס על

ראינו שני שירים ביידיש שבהם המנגינה מסתובבת סביב המדרגה הרביעית בסולם, וגם הליווי  –אם כן 

את המדרגה הרביעית בסולם. להדגיש)במקרה של השיר השני( מקבל מאפיינים פלאגליים ומרבה 
599
 

המשרה על השיר מודאליות, בהשוואה למוסיקה קלאסית שבה המדרגה החמישית  מדובר בחיזוק מדרגה

בסולם מקבלת חיזוק משמעותי.
600
בסעיף הבא נראה שגם בשירים בעברית יש חיזוק מדרגות שאינו  

                                                           
599
 על מודאליות ופלגאליות במוסיקה יהודית במזרח אירופה: 

Sholom Kalib, The Musical Tradition of the Eastern European Synagogue, (Syracuse University Press, 
2002), pp.87-125. 

600
 ח בהרחבה בכל כתבי היינריך שנקר. ביסוס המדרגה החמישית בסולם במוסיקה טונאלית מנות 

 ביוני שלוש תיבות מהורמנות

 סיום השיר באאולי על לה על לה שתי תיבות בדורי על לה לראשונה סיום באאולי

שכן עליון 

שאינו גורם 

לכך שמנעד 

השיר יעלה 

על קוורטה, 

ורק תומך 

בכך 

שהמדרגה 

הרביעית 

בסולם היא 

היא הדרגה 

הדומיננטית 

 בשיר
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מאפיין מוסיקה קלאסית, אך שם החיזוק הוא לא של המדרגה הרביעית בסולם, כי אם של מדרגות 

 אחרות.

 אנגל בעברית: חיזוק המדרגה השישית בסולם מז'ורי מאפיין של שירי   .1.2

כאמור, גם בשירים בעברית דקדוקית נוטה אנגל לחזק דרגות סולמיות המקנות למנגינה מודאליות, וגם 

החיזוק הזה מתבטא הן באופן הרמוני והן באופן מלודי. אך כאן מדובר בחיזוק דרגה אחרת מאשר 

מדגישה במוסיקה ביידיש. אם בשירים ביידיש היה נפוץ שהמנגינה יכולה לעבור בין אאולי לפריגי ו

פעמים רבות את המדרגה הרביעית בסולם, הרי שמהלך נפוץ ביותר בשירי העברית הדקדוקית הוא 

הדגשת המדרגה השישית במז'ור )או ביוני(. אין זה אומר שלא ניתן למצוא גם בשירים בעברית מאפיינים 

, שהיא מאפיין של יוני נפוצה במידה כזו-פלגליים או מודוס פריגי, אך חיזוק המדרגה השישית במז'ור

כתיבתו העברית של אנגל, ונראה שהיא שייכת לסגנון חדש שניסה לעצב. חיזוק המדרגה השישית בסולם 

טונאליות, הגם שבהחלט אפשר למצוא אותו. במתכונתה -מז'ורי אינו נפוץ מאוד ביצירות קלאסיות

ם למדרגה החמישית. הקלאסית יכולה להופיע המדרגה השישית כמקשרת בין המדרגה הראשונה בסול

אצל אנגל ניתן למצוא לעיתים מדרגה שישית מחוזקת המקשרת בין הטוניקה לדומיננטה, אך לעיתים ניתן 

למצוא מדרגה שישית המחוזקת ללא משיכה לדומיננטה, ועל ידי כך היא מקבלת משמעות מודאלית. 

אנגל בסולם מז'ורי )או  של המדרגה השישית אצל תפוצתה הרבההדוגמאות שאביא להלן מדגימות את 

ומתפקדת בהקשר בחלק מהדוגמאות המדרגה השישית מובילה למדרגה החמישית בסולם,  .במודוס יוני(

 הדוגמאות מדובר בחיזוק מדרגה שישית שאינו מוביל לדומיננטה, והוא מודאלי.אחר של . בחלק טונאלי

בהן אנגל מציג את הדואליות הזו, נפתח בארבע דוגמאות קצרות מארבע התחלות של שירים של אנגל, ש

 שכה שגורה אצלו, כבר בארבעת הצלילים הראשונים של השיר:

 מתוך השיר "היורה":
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בשיר "היורה" יש חזרה מרובה על שתי חוליות הסקוונצה: זו הממוקמת על המדרגה הראשונה בסולם, 

 וזו הממוקמת על המדרגה השישית.

 : של יהודה קרנימתוך השיר "עגבניה", למילותיו 

 

בשיר "עגבנייה" יש שלוש חוליות לאותה הסקוונצה שהופיעה בשתי הדוגמאות הקודמות: על המדרגה 

 הראשונה בסולם, על המדרגה השישית ועל המדרגה החמישית.

 

 

 מתוך "מנגינה", בלי מילים לפסנתר בלבד, המסיימת את הספר "בקרן זווית": 

 

 

 

 

 

 

 

הראשונים חוזרים בסקוונצה שהחוליה השנייה שלה מתחילה על המדרגה השישית  במנגינה זו שני התווים

בסולם. בתיבה השנייה חוזרת מנגינת התיבה הראשונה בעיטורים. התיבה השלישית מבססת מבחינה 

 הרמונית את סולם לה מינור, הוא הסולם של המדרגה השישית בדו מז'ור.

 .374נותח בבהקשר המודאלי הכולל של שיר זה בעמוד דוגמא נוספת היא השיר "ציפור מעופפת", שת
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מלבד דוגמאות קצרות אלו, ישנם שירים שלמים שבהם קיימת הבולטות של המדרגה השישית בשיר, 

 והיא נמצאת בשירים אלו כמרכיב מרכזי בעולמם המודאלי.

 

דוגמא ראשונה מובאת בשיר "החמור".
601
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602
בעיקר עמודים  Malin, 2010להרחבה בנושא שכבות שירה שאינן מסונכרנות האחת עם השנייה ראה:  

29-30. 

 :טרוכאי-ימבי טטרמטרמשקל פואטי, 

       _          _        _        _ 

 ני *        -תו-מור בן א-מור ח-ח
 _                 _           _  _ 

 ני             -לו-שא את ציק-קום ו

         _        _      _        _ 

 יים      -ק-ש-חם ב-ל-רות ה-ככ
 _       _           _      _ 

 ים             -בוק מ-בק-נה ו-בי-ג
        _         _ _          _ 

 קום * קום * דהר * דהר *         
_       _         _        _ 

 הי * *              -הי הי-הי הי-הי

)נעירת החמורים יכולה להתפרש הן כטרוכאית והן כימבית, 

ל נעירתם, אך כיוון שיש פסגה בגובה על הצליל הראשון ש

מצד שני, הוא נשמע כקדמה(
568
 

דרך הלחנת המשקל הפואטי: 

את נעירת . הפואטיזהה למשקל 

החמור מפרש אנגל כטרוכאית בתיבות 

, ומחסיר ממנה את המורכבות 13 - 9

 ההטעמתית שלה.
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בשיר זה, שהוא בסולם סול מז'ור, ישנם מקומות רבים שבהם נוכח מי מינור, לעיתים כדרגה מודאלית 

 בסול מז'ור ולעיתים כמקום המקבל ביסוס הרמוני רחב יותר. 

שתי התיבות הראשונות נמצאות בסולם סול מז'ור. הפתיחה של השיר אינה פותחת באקורד טוניקאי, אלא 

יצירה כבר רד פתיחה, ותמיד מציבה את השומע במצב "מרוכז", עם תחושה ש, הנדירה כאקו2IIבדרגה 

.באמצעה, ולא בתחילתה
 603

 5-6. בתיבות 3-4המקום שבו מי מינור מקבל ביסוס הרמוני הוא בתיבות  

. 7-8בתיבות פרזה זו חוזרת יש ריצוד מודאלי בין סול למי: תחילת הפרזה נמצאת בסול וסופה במי. 

                                                           
603
 בלה מז'ור.Op.41 No.3 במי במול מזו'ר, וכן רביעיה של שומן,  18ראו סונטה לפסנתר של בטהובן מס. 

3 

G    Em 

 החמור

5 

8 

12 

G    Em 
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תיבות טונאליות, בסול מז'ור, המציגות עולם טונאלי העשיר במיקסטורות וביחסי מתח הן  9-11תיבות 

 ( השייכים לעולם הטונאלי.   I-ל 7VIIוהרפיה )בין דרגה 

יש בשיר זה מאפיין שיידון בסעיף מאוחר יותר: דומיננטות מורכבות, שלצד המתח הטונאלי שהן יוצרות 

ם ממנו. בשיר זה חלק גדול מהדומיננטות הן פלאגאליות, או מוכנס בהן רובד מודאלי שאי אפשר להתעל

 (.   1-4(, ובחלקן משמשת הטוניקה בבס כצליל עיגון )תיבות 9-12ספק פלגאליות )תיבות 

שיר נוסף ובו מדרגה שישית נוכחת ביותר הוא "חג הפורים"
604
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טטרמטר הטעמה אשכנזית, משקל פואטי, 

 :טרוכאי

 _         _                 __  

 נות      -דו ב-נים עמ-דו ב-עמ
 _       _                  __  

 נות      -לח מ-כם מש-נה ל-ה

  _                 __        _  

 רים בא * * *           -פו-חג ה
 _         _              __  

 נים        -כו ב-מן ה-הך את ה
 _          _             __  

 נים      -עש-ר-מן ב-הך את ה

 _             __       _  

 כו נא * * *        -כו ה-ה

         
 נקודות להתמודדות בעת ההלחנה:

יכולות להיקרא בימבי במידה זהה  5 ,4 ,2 ,1שורות 

של הצלחה. בעת הפיכת השיר לדקדוקי, תידרש 

, 6-ו 3התאמה הכוללת מקצב אחר או הפסקות לשורות 

שיפריד בין ההטעמה המלרעית של המילה השנייה, 

החד הברתית המוטעמת הבאה מיד לבין המילה 

 לאחריה.

ואשכנזי בשתי השורות שבהן  5, 4, 2, 1דקדוקי בשורות דרך הלחנת המשקל הפואטי: 

 הסטת ההטעמה עלולה היתה ליצור מורכבות ריתמית

         =                 _=      _ 

 נות        -דו ב-נים עמ-|דו ב-עמ

       =                 _=        _ 

 נות *|     -לח מ-כם מש-|נה ל-ה

 =                  __       =  

 רים בא * * *              -פו-חג ה

  

         =             _=      _ 

 נים          -כו ב-מן ה-הך| את ה

         =             _=         _ 

 נים *|     -עש-ר-מן ב-הך| את ה

=              _  =     _  

 כו נא * * *                   -כו ה-ה
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בתיבה השיר "חג הפורים" כתוב בסולם פה מז'ור. למרות זאת, אם מסתכלים רק על המלודיה שלו 

הפותחת, ניתן לחשוב שלפנינו שיר ברה מינור, ובהמשך, בתיבה השנייה, מתרחשת סטייה למדרגה 

ההרמוניה  מבחינה מלודית, אך בהירמון שונה: חוזרות על המהלך הזה 3-4השלישית, פה מז'ור. תיבות 

כל כך מציבה בתיבה הראשונה אקורד פה מז'ור ברור, כך שהצליל רה, שנוכח בצורה משמעותית 

 במלודיה, מקבל משמעות של דיסוננט מוסף ולא של טוניקה, וכך קורה גם בתיבה השלישית. 

. הצליל הגבוה 10-ו 8הרמוניה דומה, שגם בה יש טוניקה ובה דרגה שישית מוספת מופיעה גם בתיבות 

כן והוא רה, המדרגה השישית בסולם, שבמקרה זה משמשת כש 11-ו 5בשיר מופיע פעמיים, בתיבות 

 עליון מובלט במיוחד למדרגה החמישית. 

 

4 

7 

10 
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נוכחת מאוד המדרגה השישית בסולם, כמו בדוגמאות אחרות תחילתו של השיר "ציפור מעופפת" ב

:הטוניקה מדרגה השישיתלאורך כל השיר ניתן לראות את העימות בין  שהוצגו למאפיין זה.
605
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טרימטר טרוכאי, הטעמה משקל פואטי, 

 :אשכנזית

 _                __  

 פת      -פ-עו-פור מ-צי
 _       _               _ 

 יים * *           -פ-כנ-ב
_              _ _  

 רת       -ת-נ-פור מ-צי
 _       _                _ 

 יים * *           -ל-רג-ב
_                 __  

 פת     -צ-צפ-פור מ-צי

 _            _                 _ 

 צוף ציף צוף * * *       
_                _ _  

 פת      -פ-עו-פור מ-צי
 _             _                _ 

 עוף עוף עוף * * *       
 

 נקודות להתמודדות בעת ההלחנה:

בעת המרת הטקסט לדקדוקית נעלם הקשר המשקלי 

לבין , שנשארות טרוכאיות,  4-ו 2בין שורות 

 , המקבלות משקל דימטר אמפיברכי.3-ו 1שורות 

בנוסף: חוסר האיזון בין אורך השורות הזוגיות לבין 

אורך השורות האי זוגיות יצריך התמודדות של 

המלחין על מנת למלא את החור שייווצר בשורות 

 הזוגיות. 

הטעמה דרך הלחנת המשקל הפואטי, 

 :דקדוקית

       =                    _ 

 פת *      -פ-עו-|פור * מ-צי

 ●   ●    =           ●●          _ 

 יים *           -פ-כנ-יים * ב-|פ-כנ-ב

       =                   _ 

 רת *       -ת-נ-|פור * מ-צי

 ●   ●    =           ●   ●            _ 

 יים *           -ל-רג-יים * ב-|ל-רג-ב

       =     ●   ●       _ 

 פת       -צ-צפ-|פור מ-צי

 =                   _ 

 צוף ציף צוף        

       =     ●   ●      _ 

 פת      -פ-עו-|פור מ-צי

 =                    _ 

 עוף עוף עוף * |       
 בלחן:יישום מורכבויות הטקסט 

אנגל משנה את המקצב בין השורות האי זוגיות 

 (.4 ,2( לשורות הזוגיות )תיבות 3 ,1)תיבות 

לפתרון האורך השונה של השורות הזוגיות מול 

האי זוגיות הוא בוחר לחזור על המילים "כנפיים" 

 ו"רגליים".  

● 
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גם באופן מלודי וגם באופן הרמוני. באופן מלודי הוא מופיע כתו   בשיר "ציפור מעופפת" הצליל לה נוכח

הצליל לה   , מעניק, וגם כתו החריג באקורד בתיבות אלה. באופן הרמוני8 , 7, 6, 5הכי גבוה בתיבות 

היא כולה בלה  9גוון הצובע אותו באור מעט "לה מינורי". תיבה  8-ו 6רד דו מז'ור שבסיום תיבות לאקו

מינור, כולל ביסוס לה מינור ע"י דומיננטה שלו, שבאופן אופייני לאנגל בשיריו בעברית אינה כוללת טון 

 התיבה האחרונה מסתיימת בקדנצה אותנטית בדו מז'ור ברור. מוביל.

להרחבה בנושא הדרגה המיוחדת הזו, 

 380נעדרת הטון המוביל, ראו עמוד 

 ציפור מעופפת

3 

6 

8 

I               VI 

I               VI 

VI     V4/VI 
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המז'וריים נוכחות גבוהה של  הדקדוקיים הזה ניתן לראות שאנגל נוטה להכניס בשיריו לסיכום הסעיף

המדרגה השישית בסולם. לעיתים היא מובילה לדומיננטה, ואז היא מתפקדת בהקשר טונאלי, אך לעיתים 

 היא אינה מובילה לדומיננטה, וכך יוצרת צביון מודאלי למנגינה.

 

 השימוש במדרגה השביעית בסולם .1.1

אופן השימוש במדרגה השביעית בסולם אומר הרבה על אפיוני המלחין כמלחין בעל גישה קלאסית, 

השפעה קלאסית חזקה, ייטו להשתמש ניכרת מודאלית, או משלבת בין השניים. מלחינים שבכתיבתם 

לי הרבה בטון מוביל, ובכלל בכרומטיקה, הן במלודיה, והן בהרמוניה. מלחינים המושפעים מסגנון מודא

ישתמשו הרבה במדרגה שביעית המרוחקת מהטוניקה בטון שלם, ולא בחצי טון.
606
  

יכול להיות גם מצב של העדר שימוש במדרגה השביעית. מצב זה יכול לנבוע או ממנעד מאוד מצומצם או 

הימנעות מכוונת בשימוש בדרגה זו. מנעד מצומצם אופייני לשירי עם בכלל, ולשירי עם מודאליים בפרט. 

דר דרגה שביעית יכול לנבוע גם משימוש במודוסים שאינם כוללים את הדרגה הזו כלל, למשל סולם הע

פנטטוני או סולם "הקָסטוני" במובן זה שהוא כולל רק ששה צלילים דיאטוניים במסגרת אוקטאבה תוך 

על פני פסיחה על הצליל המוביל. בשירים הקסטוניים המנעד יכול להיות פעמים רבות רחב, ולהתפרש 

יותר מאוקטבה, תוך הימנעות משימוש בדרגה השביעית בסולם. במקרים מסויימים יכולה להיות גם 

הימנעות מטון מוביל בצורה הנראית מכוונת: בשביל להשיג מעורפלות מבחינת השיוך המודאלי או 

הטונאלי של היצירה.
607
 

מגוון שימושים רחב של דרגה אצל אנגל אפשר לראות שימוש בכל האמצעים המוזכרים לעיל, כולל ב

 שביעית באותו השיר עצמו.

  מדרגה שביעית מונמכת .1.1.1

במידה שווה בשירים בעברית  המופיע מדרגה שביעית מונמכת, הממוקמת טון שלם מתחת לטוניקה

.בכל קטגוריה ברבע מהשירים :דקדוקית ובשירים ביידיש
608
 צהא נפויבשירים בעברית אשכנזית ה 

 .מדרגה שביעית מונמכתבמיוחד: שישה מתוך שבעת השירים שבקטגוריה זו כוללים 
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 . 157-180, עמודים הירמון שיריםפליישר,  
607
 269 -247, הירמון שיריםפליישר,  
608
נתן שחר מצא כי למרות שגם אצל אנגל, קרצ'בסקי ואידלסון יש שימוש במדרגה שביעית מונמכת, היא  

לאחר מכן. טון מוביל, לעומת זאת, נפוץ יותר אצל אנגל, קרצ'בסקי ואידלסון, והשימוש נפוצה יותר בעשורים ש
, 1920-1950ישראלי בשנים -בו פוחת בצורה משמעותית בעשורים שלאחר מכן. להרחבה: שחר, "השיר הארץ

 .234היבטים סוציומוסיקליים ומוסיקליים", עמוד 
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הנה השיר "האווזה ואפרוחיה" מתוך "בקרן זוית".
609
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610
 Cooper and Meyer, 1960, Theלהרחבה בנושא התחושה המשקלית ששמעניקה הסינקופה:  

syncopations, pp.103-105. 

, טטרמטר ימבי, הטעמה משקל פואטי

 :דקדוקית

                _ _                 __  

 יים     -פ-כנ-זה שתי ה-שה או-פר

                _ _               __  

 יים       -ר-כי-קה אש על ה-לי-הד
        _ _              __  

 גע גע גע * גע גע גע *                 
_                 __       _ 

 יים *         -ר-כי-אש על ה

 

 

            
 

)על פי  המשקל מסתמך על הניקוד בעברית חדשה

-של המילה "ֲאָוזָה", ואיפוס החטף מילון אבן שושן(

פתח במילה זו. בדרך זו שתי השורות הראשונות 

 זהות במשקלן.

 נקודות להתמודדות בעת ההלחנה:

בשתי השורות הראשונות ישנה הברה עודפת 

שתצריך את התמודדות המלחין ליצירת סימטריה 

, ורההברות לש 9)טטרמטר ימבי עם סיום נקבי = 

 . "היפרקטלקסיס"(

 דרך הלחנת המשקל הפואטי:

♦       =    ♦  ♦      _♦     ♦    =      _●      ● 

 יים *  -פ-כנ-זה * שתי |ה-|שה * או-פר

●     =       _●       ● 

 יים  *      -פ-כנ-שתי |ה

●       =    ♦  ♦       _♦    ♦    =      _●      ● 

         * יים-ר-כי-קה אש * על |ה*  -|לי-הד

●    =       _●      ● 

 יים *        -ר-כי-על |ה

 

            
 

 יישום מורכבויות הטקסט בלחן:

אנגל בוחר להתמודד עם ההברה העודפת על ידי 

(, מה שמצד אחד דוחס 6 ,5 ,3 ,2סינקופה )בתיבות 

ריתמית, הברות, אך מצד שני לא נותן תחושה דחוסה 

אלא תחושה מרווחת.
575
  

●  

  

●  

  

●  

  

●  
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בתחילת השיר שלוש המדרגה השביעית המונמכת חוזרת ונשנית מנגינתו של שיר זה בדו מינור טבעי. 

גם אחר כך, במקומות המסומנים בגוף התווים. העולם המודאלי בשיר זה נוכח  הפעמים רצופות, ומופיע

, וכן באמצעות הדומיננטות הנמנעות מלהשתמש בטון 2גם באמצעות ההרמוניה הדורית הנמצאת בתיבה 

(. כדאי 6-ו 3מוביל. במקום הטון המוביל בדומיננטות אלה נמצא צליל הקוורטה באקורד )בסופי התיבות 

אף פעם במהלך השיר אקורד דו מינור פשוט. בתיבה הראשונה האקורד חסר  כוללנגל לא לציין שא

, 9טרצה. גם בחצי התיבה השנייה האקורד הוא חסר טרצה, אך מוספת הקוורטה במקום טרצה. תיבה 

3 

5 

7 

9 
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, ובתיבה VI, מהורמנת בכלל בדרגה ה יותראוקטבה גבוהבשבה חוזרת המנגינה של התיבה הראשונה, 

 שיר הטוניקה היא מז'ורית.האחרונה ב

בשתי התיבות האחרונות בשיר יש שינוי בסביבה המודאלית של השיר: תיבות אלה מהורמנות במודוס 

"אהבה רבה", הכולל מדרגה שנייה מונמכת, טון מוביל ומז'וריזציה של הטוניקה. הירמונים של מנגינות 

ה" נפוצים אצל אנגל, בייחוד בשירים פריגיות או אאוליות בעולם הרמוני השייך למודוס "אהבה רב

(. כמו שהזכרתי בתחילת החטיבה העוסקת בעולמו המודאלי של אנגל, אין אצלו  6.2ביידיש )ראו סעיף 

של השירים בעברית לסגנון של השירים ביידיש, ובשיר זה רואים זאת היטב:  הפרדה מוחלטת בין הסגנון

שירי אנגל בעברית: אקורדים המאפיינת את בתחילת השיר יש אפיונים השייכים להרמוניה המודאלית 

מחוסרי צליל הטרצה, ואקורדים שבהם הטרצה מוחלפת בקוורטה. בסוף השיר מתקיים עולם הרמוני 

 שירים ביידיש: הירמון של מנגינה אאולית במודוס אהבה רבה.המאפיין יותר 

הן בשירים בעברית והן בשירים ביידיש. הנה דוגמא שכזו משיר  מדרגה שביעית מונמכת נפוצהכאמור, 

ביידיש, השיר "קארעהאד" )שיר מעגל לכבוד האביב(.
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 .13-14יודישע קינדערלידער, עמודים  50ענגעל,  

 :טטרמטר טרוכאימשקל פואטי, 

             _ _                           __  

 הלינג     -דער הערט עס איז שוין פרי-קינ
              _ _                          __  

 זעהט ווי פריש עס איז דער סָאר *          
               _ _                    __  

 לאך        -לע פַאר די הענט-נעמט אייך א

           _ _             _           _ 

 הָאד *              -רע-מיר געהן אין קאַ -לאָ 
        _ _              __  

 זוי *                           -זוי * ָאט אַ -ָאט אַ 
           _ _             _           _ 

 הָאד *              -רע-געהן אין קאַ  מיר-לאָ 
 

דרך הלחנת המשקל 

זהה למשקל  הפואטי:

 השיר 
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השיר "קארעהאד" מתחיל בפריגי ומסתיים במודוס "אהבה רבה". בשני מודוסים אלו יש מרווח של טון 

והטוניקה  המדרגה השביעית המונמכתבין המדרגה השביעית לראשונה במודוס. חשוב להדגיש שבשיר זה 

די בין בצורה שבה שומעים בבירור את הקשר המלו ותאף פעם בסמיכות ממש, אולם מופיע ותלא מופיע

 , ואת הפתרון של הדרגה השביעית הטבעית אל הטוניקה )קשרים אלה מסומנים בתווים(.שתיהן

 העדר טון מוביל  .1.1.1

כאמור, העדר טון מוביל בשירי אנגל יכול לנבוע משתי סיבות. סיבה אחת היא מנעד מצומצם, שכמו 

שאינו כולל את הדרגה השביעית יכול לא לכלול גם דרגות נוספות, והטוניקה בו מופיעה רק ברגיסטר 

אנגל. דוגמא  מוביל מופיע רבות בשירים ביידיש שלאחד, ולא בשני גבהים שונים. סוג כזה של העדר טון 

. רוב השיר הזה מצוי במנעד של קוורטה, 365טובה לשיר כזה הוא השיר "שבת ליכט" המופיע בעמוד 

ורק בתיבה הלפני האחרונה מופיע צליל הקווינטה, בצורה זניחה, כשכן עליון לקוורטה. בשיר כגון זה, 

חלק מהאפיונים המודאליים נובעים מעצם המנעד המצומצם, והיעדר הטון המוביל אינו התעלמות מכוונת, 

 אלא נובע מאופיו של השיר. 

רית דקדוקית יש סוג אחר של העדר טון מוביל. בחלק מהשירים ניתן לראות מנגינות בעלות בשירים בעב

מנעד רחב, שההרמוניה שלהן מנסה להימנע ככל האפשר משילוב הדרגה השביעית. דוגמא לכך יכולה 

(.  374עמוד להיות שיר שכבר ראינו בהקשר מודאלי אחר, של הנכחת המדרגה השישית בסולם )נסקר ב

, ובפעם היחידה מדובר בשיר "ציפור מעופפת", שבו לאורך רוב השיר אין כלל שימוש בדרגה השביעית

 שבה משתמש אנגל בדרגה זו, הוא בוחר להרמן אותה בהרמוניה המנטרלת ממנה את המתח של הטון

 , בעזרת השמטת הטון המוביל והבאת צליל הקוורטה של האוקרד במקומו.המוביל

 מדרגה שביעית מונמכת עיגול כחול:

 פתרונה של מדרגה שביעית מונמכת זו לטוניקה  עיגול אדום:
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גם השיר "חמישה עשר בשבט הוא דוגמא טובה להיעדר המדרגה השביעית בסולם:
612
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 .68אנגל והלפרין, בקרן זוית, עמוד  

 :טטרמטר אמפיברכי, הטעמה אשכנזיתמשקל פואטי, 

                _  _                       __  

 אה       -נ-תי ה-ד-אל יל-ר-רץ יש-א-ב
                _ _            _           _ 

 עה * * *          -ט-אל ני-ר-רץ יש-א-ב
                _  _                       __  

 חת     -ר-מה זו-ח-אל ה-ר-רץ יש-א-ב

                _  _              _           _ 

 חת    -ר-יה פו-ד-אל שק-ר-רץ יש-א-ב
                 __                          __  

 בט *    -דש ש-חו-שר ל-שה ע-מי-ח-ב
                 _ _                          __  

 בט *    -דש ש-חו-שר ל-שה ע-מי-ח-ב

 
 נקודות להתמודדות בעת ההלחנה:

במעבר לעברית דקדוקית המלחין יצטרך להתמודד עם חוסר סדירות 

ה, אך סיום קיצוני של המשקל. אמנם תחילת ארבע השורות הראשונות זה

, דבר הייחיב הוספת כל אחת מהשורות יצריך התאמה אחרת בלחן דקדוקי

 .הפוגות או דחיסת הברות

בשורה האחרונה, החוזרת פעמיים, יש אילוץ מסויים גם בהסדרה 

פתח, -על החטףהאשכנזית )מיקום ההטעמה המשנית במילה "בחמישה", 

טבי(. ההסדרה ו מי, אינהממוקם בפועל על התנועה השלישית מהסוף

 הדקדוקית תצטרך להסדר קצבי שונה מכל מה שהיה עד כה.

 הטעמה דקדוקית:דרך הלחנת המשקל הפואטי, 

      =                _=        _  =              _   =       _    =                 _        =          _ 

 חזרה על חלקו הראשון של המשפט והרחבת *אה***|  -*נ-*תי ***| ה-*ד-|אל ***| יל -ר-רץ יש-|אל ** ב|א-ר-רץ יש-|א-ב

            _   חלקו השני, כך שנוצרים שני חלקים שווים באורכם           =     _                    =    _      =         _         =  _        =_                =      

           חזרה על "ניטעה" להקבלה עם "ילדתי הנאה" *עה**  -*ט-*עה ***| ני-*ט-|אל ***| ני -ר-רץ יש-|אל ** ב|א-ר-רץ יש-|א-ב

      =                _   =              =             =            

 חת *     -*|ר-|מה *זו-ח-|אל * ה-ר-רץ יש-|א-ב

      =                _   =                =              =            

 חת *    -*|ר-|יה * פו-ד-|אל * שק-ר-רץ יש-|א-ב

      =                _   =              =                =            

 * דש * |שבט * *    -|חו-ל|שר * * -שה ע-מי-|ח-ב

      =                _   =              =                   =            

 * דש * |שבט * *    -|חו-|שר * * ל-שה ע-מי-|ח-ב

 
 יישום מורכבויות הטקסט בלחן:

אנגל לשמור על אחידות מוטיבית, המורכבת מהמוטיב על ידי חזרות על מילים ופסוקים ועל ידי ריווח החלקים המסיימים את השורות מצליח 

הדחוס שבו המילים "בארץ ישראל", ועם מוטיב מרווח יותר הכולל את מילות החצי השני בכל משפט. אנגל מצליח "להלביש" את המוטיב 

 הדחוס של המילים "בארץ ישראל" על המילים "בחמישה עשר".
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דומיננטה 

חסרת טון 

מוביל, 

סממן 

 מודאלי

דומיננטה 

 –שניונית ל 

V סממן ,

 טונאלי

דומיננט נון 

אקורד, 

סממן 

 טונאלי

תרועת 

חצוצרה 

בסגנון 

טונאלי, 

המייצרת 

מתח 

מובנה בין 

הטוניקה 

בבס לבין 

הצלילים 

העליונים 

המתוחים 

של 

 הדומיננטה
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8 
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באוקטבה המנעד של השיר הוא בטווח של נונה גדולה )מהצליל סי באוקטבה הקטנה ועד לצליל דו דיאז 

כל מדרגות הסולם, למעט הדרגה השביעית. זוהי דוגמא מייצגת לכך  ותהשנייה(, ובמלודיה מופיע

ששירים הכסטוניים )בעלי שישה צלילים באוקטבה( יכולים להיות רחבי מנעד. השיר אמביוולנטי למדי 

20 

24 

28 

32 
מודוס 

מיקסולידי, 

סממן 

 מודאלי

הרמוניה 

טונאלית 

הכוללת טון 

 מוביל

במלודיה: 

מודאליות ללא 

 טון מוביל

מודוס 

מיקסולידי, 

 סממן מודאלי

דומיננטה 

חסרת טון 

מוביל, סממן 

 מודאלי

20 

 

24 

 

28 

 

32 

 

36 
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לבין שפה מודאלית מובהקת: הוא פותח בתרועה חצוצרתית מובהקת, מאוד בין שפה טונאלית ברורה 

ה, שגם חוזר ומפותח רבות בהמשך השיר. למוטיב הקוורטיאלי הזה סגנון במוטיב של קוורטות בעלי

. גם בהרמוניה אפשר למצוא סממנים טונאליים למדי, V-ל  Iטונאלי למדי, המייצר מתח מובנה בין דרגה 

, וכן דומיננט נון אקורד אמיתי, הכולל את הטון 10 כגון דומיננטה שניונית לדרגה החמישית בתיבה

 .17 -ו B5בות המוביל, בתי

אך לצד הסימנים הטונאליים הברורים, ישנם סימנים מודאליים ברורים לא פחות: למרות שתי הדוגמאות 

ת טון מוביל, מרבית הדומיננטות ביצירה מהורמנות באקורדים והכולל ותשהזכרתי לעיל, של דומיננט

רצה. אקורדים כאלה מופיעים קוורטיאליים, שאינם כוללים טון מוביל, או באקורדים שהם פשוט חסרי ט

. לצד המז'וריות המורגשת, הנובעת מהמוטיב התרועתי 30-, וA5 ,11 ,15 ,23 - 24 ,28בתיבות  

. רמז מטרים 36 - 34הפותח, ישנם רמזים מודאליים. המובהק מהם הוא המיקסולידי המופיע בתיבות 

ששם ניתן לפרשו גם כדומיננטה , אלא 18למיקסולידי ניתן למצוא גם קודם, בצורת רה בקר בתיבה 

, התיבה הלפני אחרונה ביצירה, קורה מצב היוצר מתח מיוחד במינו בין 39. בתיבה IVשניונית לדרגה 

אנגל בוחר במופגן לסיים את הקו המלודי ללא טון מוביל,  –מודאליות לטונאליות: המלודיה מודאלית 

, המדגישה את הסולם ההכסטוני. ההרמוניה, ובמקומו משלב את התו דו דיאז, המדרגה השישית בסולם

 לעומת זאת, טונאלית, ובה יש דרגה חמישית הכוללת טון מוביל.

: בדומה לשאר הסוגיות שנבחנו בתחום בהלחנתו הדקדוקית לסיכום סוגיית הדרגה השביעית בסולם

בין טון מוביל לבין ההרמוניה והמלודיה, גם בתחום זה אנגל נוטה לשלב בין מודאליות לטונאליות: שילוב 

הימנעות ממנו שגורה אצלו. ההימנעות יכולה להיעשות ע"י הדרת הטון המוביל במלודיה או בהרמוניה, 

. בהרמוניה נפוצות דומיננטות חסרות טון מדרגה שביעית מונמכתוכן על ידי בחירה במודוסים המשלבים 

 מוביל, שהקוורטה מוספת במקומו. 

 

 שימוש באקורדים מוגדלים .1.1

והן  יידייםעיף זה והסעיף הבא עוסקים במאפיינים הרמוניים הקיימים בכלל שיריו של אנגל, הן הס

בצורה מוקצנת בהלחנתו  הדקדוקיים. הם מובאים בעבודה זו כיוון שהמאפיינים ההרמוניים האלה בולטים

מעמיק על סגנונו לא ניתן להשלים דיון . על כן בשעה שהם פחות נפוצים אצל מלחינים אחרים ,אנגלשל 

 המוסיקלי של אנגל בלא לאזכר אותם.

שימוש באקורדים מוגדלים נפוץ אצל אנגל בצורה בולטת, בייחוד ביחס לכך שאצל מלחינים אחרים  

אקורד זה נמצא פחות בשימוש. לאקורדים המוגדלים ביצירתו של אנגל אין שימוש יחיד: יכול להיות להם 

 בהירות הרמונית או להפך: אקורד מטושטש פונקציאונלית. תיפקוד טוניקאי, דומיננטי, בעל
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הוזכר ש ,השיר "פלא על כל פלא"דוגמא לשיר שיש בו כמה אקורדים מוגדלים, בהקשרים שונים, הוא 

בהקשר של מליסמות הניתנות כפיצוי על התקת מקום הטעם מאשכנזית לדקדוקית.  322 בפרק זה בעמוד

 נבחן אותו עכשיו בהקשר ההרמוני שלו:

 

בשיר זה ארבעה אקורדים מוגדלים. שני הראשונים, בסופי התיבות הראשונה והשנייה, נושאים אופי 

, אך שם מקבל אופי אחר, מעורפל ביותר, עם 6דומיננטי בדו מינור. אותו אקורד עצמו מופיע בתיבה 

 7טה בתיבה נטייה להתפרש כטוניקה לא מאוד יציבה במי במול מז'ור. הסטתו בסקוונצה כרומטית טון למ

ייתכן מערערת עוד יותר את פירושו הטונאלי, כך שלא ניתן כלל לסווג את אפיוניו הטונאליים בתיבה זו. 

 שאפשר לקשור את אופי האקורדים המוגדלים לרצון ליצור תחושת פלא על טבעית בשיר זה.

 

 

 

 

 

 

4 

 

8 
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בשיר "עם כלות הקיץ" אפשר לראות שימוש דומה באקורד המוגדל, שברוב הפעמים מערפל את 

הפונקציה ההרמונית בין טוניקה לדומיננטה:
613
  

 

 

ע"י  –נות של הדוגמא יש בבס נקודת עוגב טוניקאית. האקורד העליון בליווי יוצר בארבע התיבות הראשו

ישנו  6ספק רובד דומיננטי נוסף, ספק טוניקה עם צליל מתח )דו דיאז(. גם בתיבה  -האקורד המוגדל 

אקורד מוגדל באמצע התיבה, וגם הוא יכול להתפרש מצד אחד כממשיך את ההרמוניה מתחילת התיבה 

הפירוש שלו  –( ויוצר צלילי מתח עליה. מצד שני, הוא יכול להתפרש כדרגה עצמאית, וככזו VI)דרגה 

Vמוגדלת( או כדומיננטה )  IIIיכול להיות של טוניקה מוחלשת מאוד )דרגה 
13

 13( מוחלשת, עם צליל 

הוא נוסף בבס. באמצע התיבה האחרונה של הדוגמא יש אקורד מוגדל ברור, שלו פירוש אחד בלבד: 

 דומיננטה בסולם רה מינור.

 

 פתיחות בלתי טוניקאיות בשירים ביידיש ובעברית כאחד .1.7

רדים מעוררי עניין ושנפתחים באק ,במהלך הפרק ראינו שירים רבים, הן ביידיש והן בעברית דקדוקית

שאינם טוניקה. רוב השירים הנפתחים באקורד שאינו טוניקאי )ורוב השירים המהורמנים הם כאלה( 

דומיננטה -דומיננטית. דבר זה מתקשר לסעיף שדן בחיזוק הסוב-תחים באקורד ששייך לקטגוריה סובנפ

ננטיות נפוצות בכל שירי אנגל, (. בסעיף הנוכחי נראה שפתיחות סובדומי 6.3בשיריו של אנגל )סעיף 

 ועבריים כאחד. הנה כמה דוגמאות: יידיים

                                                           
613
הוצאת יבנה ירושלם )ברלין:  שירי ילדים לקול אחד, לשנים ולשלשה קולות בלוית הפסנתר,יואל אנגל,  

 .16, עמוד (הסוכנות בעד הגולה

האקורד 

המוגדל 

ספק מוסיף 

צלילי מתח 

לטוניקה 

וספק הופך 

לדומיננטה 

מעל בס 

 טוניקאי

 ב

אקורד 

מוגדל 

 דומיננטי

 -אקורד מוגדל שניתן לפרשו כ

V  עם צלילי מתח, או כטוניקה

 מוחלשת
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במודוס "אהבה רבה", שבהן הבס הראשונות הן ראשית שלוש דוגמאות לשירים ביידיש. שתי דוגמאות 

דומיננטה שנפתרת לדומיננטה -של האקורד הראשון ממוקם טון מתחת הבס של האקורד השני, מעין סוב

 בסולם מינורי:

 מתוך "אליהו הנביא":

 

 מתוך "בקשה למשה":

 

  

דומיננטה -ועוד שיר ביידיש, "שבת ליכט", שהטוניקה שלו היא לה, אך הדרגה ההתחלתית היא סוב

 דורית, שגם בה יש צלילי מתח רבים:

 

II65 

 

V 

 

IV7

4-3 

 

V 

 

IV

M9

11 

 

VII

7
4-3 

 

I 
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 דומיננטיות.-פתיחות רבות שהן סובגם בשירים בעברית אפשר למצוא 

 :מתוך השיר "החמור", הנה דוגמא של סובדומיננטה דיאטונית

 

 

  

 

 

מתוך השיר "התנים , דומיננטה בעלת צלילי מתח כרומטיים היוצאים מהמודוס-ועוד דוגמא עם סוב

 והכלבים":

 

   

דומיננטה חלשה במיוחד, הנפתרת לאקורד דומיננטי שגם הוא מעורפל, -יש סוב שבה ודוגמא אחרונה

 מהשיר "פלא על כל פלא":

 

 

II2 

 

VII6 

T 

 

I 

 

II2
b5 

 

I#4-5 

 

VI64
 

 

V6
 

III 

 



 פרק חמישי: יואל אנגל

189 
 

דומיננטיות לא שגרתיות, הוא אינו -דוגמאות אלה מראות שלמרות שלאנגל יש נטייה להלחין פתיחות סוב

הסובדומיננטיים שבהם הוא משתמש רחב מאוד, תבנית אחידה לפתיחות אלו, ומגוון האקורדים משתמש ב

וכולל אקורדים מודאליים )למשל במודוס דורי או ב"אהבה רבה"(, לצד אקורדים טונאליים, וגם אלה 

יכולים להיות עם צלילי מתח כרומטיים היוצאים מהסולם או אקורדים דיאטוניים שאינם יוצאים מסולם 

 המקור.

 

 והטונאליים בשירי אנגל ביידיש ובעבריתסיכום המאפיינים המודאליים  .1.8

א מצד אחד טונאלי ומצד שני מודאלי, ושתי הזהויות האלה גרות ושה סגנון הלחנהכמו שראינו, לאנגל 

אצלו בכפיפה אחת. ניתן למצוא אצלו מנגינות מז'וריות ומינוריות לצד מנגינות מודאליות מסוגים שונים. 

(, שרובם מודוסים 42%מהשירים( או למודוסים ) 32%) המינורית שלו יותר נוטה לסולם יידיהכתיבה ה

מזרח אירופאיים הקרובים לסולם המינורי. בכתיבה שלו בעברית דקדוקית יש העדפה ברורה לסולמות 

מודוסים ל(. שימוש במודוסים מהווה רק חמישית מכתיבתו בעברית דקדוקית, אך 50%המז'וריים )

. בעברית דקדוקית הוא נעזר במודוסים יוני, אאולי, רח אירופאימז פחות בשפה זו יש גוון בלחניו

 "ארץ ישראלי".מאפיינים את הסגנון הכבר ל ושעשור מאוחר יותר יחשבמיקסולידי ופריגי, מודוסים 

אנגל אוהב לשלב בין סולמות ומודוסים שונים בשיריו: הן במנגינה עצמה, והן בליווי שלא תואם במדויק 

במנגינה. במנגינות ביידיש נפוץ מאוד סולם אאולי המשתנה לפריגי, וכן מנגינות את המודוס המופיע 

 נפוץ פריגיות או אאוליות ותיידיפלאגליות, המסתובבות סביב המדרגה הרביעית בסולם. במנגינות 

"אהבה רבה". המנגינות בעברית דקדוקית הירמון במודוס אחר מהמנגינה, פעמים רבות הירמון במודוס 

להיות אמביוולנטיות בין המז'ור לבין המינור המקביל, או בין היוני לבין האאולי. ההירמונים של אוהבות 

המנגינות בעברית מערבבים בין מודאליות לבין טונאליות ובין מודוסים שונים הכוללים דורי, מיקסולידי, 

 אאולי, פריגי ואהבה רבה.

ידת הטונאליות או המודאליות של המנגינה. בשיריו העבריים מנסה אנגל להשיג אי וודאות באשר למ

עם דיסוננטים לעיתים לצורך כך הוא מציב אקורדים דומיננטיים חסרי טון מוביל, לעיתים קוורטיאלים ו

אחרים מוספים. לאקורדים אלו יש, מצד אחד, משיכה חזקה לטוניקה, כמו אקורדים דומיננטיים במערכת 

מציב את סוגיית הסולם או המודוס המדויק בערפול, שיכול  הטונאלית. מצד שני, העדר הטון המוביל

להתפרש כטונאלי או כמודאלי. החסרת הטון המוביל בשירים אופיינית רק לשירים בעברית. ביידיש, אם 

המנעד הצר שהיא כתובה בו, שקטן מכדי להכיל טון מוביל.  , הדבר נובע מןחסר טון מוביל במנגינה

מדרגה והן העבריים הוא השימוש שהוא עושה ב יידייםביל בשירי אנגל, הן המאפיין נוסף הקשור לטון מו

מדרגה דרגה שביעית הנמצאת טון למטה מהטוניקה ונפתרת אליה. שימוש במ, כלומר בשביעית מונמכת

 אופייני למערכות מודאליות. שביעית מונמכת
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בהרמוניה טונאלית, הוא מאפיין סולמי הנהוג בהלחנתו של אנגל בשתי השפות, בעת שהוא משתמש 

שימוש בהרמוניה כרומטית טעונה, הכוללת אקורדים מוגדלים, צלילים וסקוונצות היוצאים מהסולם, 

והרמוניות בעלות דו משמעות, היכולות להתפרש כשתי פונקציות שונות במקביל, ולעיתים אף בשני 

ממלחיני אירופה בשלהי המאה סולמות שונים בו בעת. הרמוניה כרומטית אינטנסיבית מאפיינת רבים 

עשרה ובראשית המאה העשרים. עם זאת, השימוש באקורדים מוגדלים ובהרמוניות דו משמעיות, -התשע

 היכולות להתפרש לשני כיוונים, יוצר שפה שבה טביעת חותם ייחודית לאנגל.

קאיות שלו, עוד טביעת חותם אישית של אנגל, השייכת להלחנה בשתי השפות, היא הפתיחות הלא טוני

דומיננטיות, במגוון רחב מאוד של סובדומיננטות: מודאליות לצד טונאליות, בעלות -שרבות מהן סוב

 צלילי מתח כרומטיים או דיאטוניות.

השוני במאפיינים המודאליים בהלחנתו של אנגל בעברית דקדוקית וביידיש לא נובע מהשוני בשפה או 

, משינוי בתפיסת חייו, ומהלך הרוח ששרר ו לארץ ישראלעלייתבמיקום ההטעמה. זהו שוני שנובע מ

סביבו בארץ ואמר כולו התחדשות ושלילת הגולה.
614
בפרק המסיים, הבוחן את תוצאות המחקר הכולל,  

ארחיב את הדיבור על שינויים הנובעים מהעקרונות התרבותיים החדשים שהנחו את היוצרים לעומת 

  ון מיקום ההטעמה במילים.השינויים הנובעים ממרכיבים טכניים כג

 הפרק סיכום .7

בפרק זה נותחו השירים שיואל אנגל הלחין ביידיש ובעברית דקדוקית, ונסקרו גם נתונים לגבי שיריו 

, לאחר שנים רבות שבהם פרסם עיבודים פרי 1916 -החל לכתוב ב יידייםבעברית אשכנזית. את שיריו ה

עבר לברלין והחל ללמוד עברית. בשנה זו כתב את  1922 -עטו וכן מספר יצירות שנכתבו ברוסית. ב

בעברית  –בייחוד שירי הילדים שבהם  –שיריו הראשונים בעברית, מהם בעברית אשכנזית ומהם 

ולחן הכאן הלחין רק בעברית, כשהרוב הגורף של שיריו בארץ עלה לארץ, ו 1924דקדוקית. בסוף 

מחקר זה העלה כמה הבדלים סגנוניים בין שירי אנגל ביידיש לשיריו בעברית  בעברית דקדוקית.

 דקדוקית.

 הלחנת הקו המלודי:

 הלחנת מילים במהלך הפרזה:

לה, והדבר יוצר הבדל אנגל נוטה להלחין מלעיל בתנועה יורדת או נשארת במקום ומלרע בתנועה עו

בהלחנה בשתי השפות בשל מאפייניהן הלשוניים )מלעיליות ביידיש ומלרעיות בעברית דקדוקית(. על כן 

של אנגל משופעים בהלחנת קווים מלודיים יורדים, או כאלה המערבים בתוכם חזרות על  יידייםשיריו ה

                                                           
614
וכן:  148-129, עמ'  "השתקפותה של שלילת הגולה בזמר העברי" להרחבה בנושא זה: גולדנברג, 

Hirshberg, "' The Vision of the East and the Heritage of the West: Ideological Pressures in the Yishuv 
Period and their Offshoots in Israeli Art Music during the Recent Two Decades"  



 פרק חמישי: יואל אנגל

191 
 

ות בסביבתן, המקבלות גם הן תנועה המילים המלעיליות משפיעות על מילים אחראותו הצליל פעמיים. 

יורדת או נשארת במקום, דבר המשפיע על העקומה המלודית הכוללת.
615
 

. הכיוון העולה  נובע ה עולהבתנועהמולחנות ילים משבצים מהקווים המלודיים רבים מבעברית דקדוקית, 

התנועה היורדת נפוצה מאופייה המלרעי של השפה: אנגל נוהג להלחין מילים מלרעיות בתנועה עולה. 

המילים המלרעיות משפיעות על מילים  פחות, והתנועה הדורכת במקום כמעט ולא קיימת בשירים אלה.

אחרות בסביבתן, המקבלות גם הן תנועה עולה, דבר המשפיע על העקומה המלודית הכוללת.
616
 

 :היחידות המוסיקליותהלחנת סיומי 

אותה המגמה של התנהגות הקו המלודי במהלך מתגלה נגל א היחידות המוסיקליות ביידיש אצלבסיומי 

בתנועה יורדת ולעיתים בתנועה הנשארת במקום. רק מיעוטם מולחן בתנועה הם הפרזה: רוב הסיומים 

עולה. כיוון שברירת המחדל לסיום היא תנועה יורדת, ניתן להגיד שהתנועה הנשארת במקום בסיומי 

אצל  ם היידייםסיומיהל אנגל היא מאפיין סגנוני. כמעט מחצית מש יידייםבשיריו ה יחידות מוסיקליות

אנגל הם סיומים נקביים. כמו הקווים המלודיים במהלך הפרזה, כך גם אופי הסיומים הנקביים נובע 

ממלעיליותה של המילה המסיימת, ולא מהלחנה כנגד אופי המילה.
617

 

מתחלקת באופן כמעט שווה בין תנועה  המוסיקליותהיחידות בעברית דקדוקית התנועה הנפוצה בסיומי 

יורדת לתנועה עולה, דבר שלא היה קיים בשירים ביידיש. כיוון שברירת המחדל לסיום היא תנועה 

בשירי אנגל בעברית דקדוקית היא מאפיין  יחידות מוסיקליותיורדת, ניתן להגיד שהתנועה העולה בסיומי 

ם ריו הדקדוקיים של אנגל: קצת פחות משליש, אך רק מחצית מסיומיבשי סיומים נקבייםסגנוני.  יש מעט 

נובעים ממלעיליותה של המילה המסיימת. במחצית האחרת של המקרים אנגל בוחר להוסיף מליסמה  אלה

על התו המסיים, למרות שהמילה המולחנת עצמה מסתיימת בהברה מוטעמת, ובכך ליצור סיום שיש לו 

בדרך כלל לשפות מלעיליות. כלומר: באמצע הפרזות הלחנתו המלודית של גוון מלודי נקבי, המשויך 

עדיין מנסה אנגל  יחידות מוסיקליותלשיריו הדקדוקיים, אולם בסופי  יידייםאנגל השתנתה בין שיריו ה

אל תוך שיריו הדקדוקיים. יידייםלספח מאפיינים 
618
 

 מאפיינים קצביים:

גדולה ביותר בין שיר לשיר, ואין להם אפיון אחיד. יש  של אנגל יש שונות ריתמית יידייםבשיריו ה

קיצוניות ריתמית גדולה ביותר בין השירים השונים, החל משירים המכילים רק שני סוגי מקצבים במשקל 

 יחיד, וכלה בשירים המכילים ערכים ריתמיים רבים ביותר, תוך כדי שינויי משקל רבים.
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דמיון רב יותר בין שיר לשיר מבחינה קצבית: השירים  בשירים בעברית דקדוקית, לעומת זאת, יש

מאופיינים במספר מקצבים בינוני, לא דל אך גם לא מורכב בצורה קיצונית. אנגל נוהג לחזור על מוטיבים 

ריתמיים בתוך שיריו, אך החזרה הזו היא יצירתית ונתונה לשינויים ולשבירות. לרוב הוא משלב שני סוגי 

ר אחד, ומפתח את שניהם.מוטיבים ריתמיים בשי
619
 

 

 מאפיינים מודאליים והרמוניים:

( של שירים מודאליים. מרבית שירים אלה נכתבו 42%של אנגל יש קבוצה גדולה ) יידייםבין שיריו ה

במודוסים מזרח אירופאיים הקרובים לסולם המינורי. גם בשאר השירים יש העדפה מסוימת לכתיבה 

בסולם מינורי. רק כרבע מהשירים כתובים במז'ור. אנגל אוהב לשלב בין מודוס אחד או שני מודוסים 

ינה, לבין שלל מודוסים אחרים בליווי, הקרובים למודוסים של המנגינה באופיים, ומאירים קרובים במנג

אותם בגוונים נוספים.
620
עירוב מודוסים הוא תופעה ייחודית לאנגל מבחינת התדירות שלה. פעמים  

רבות, שירים הנכתבים בתור שירים עממיים משתמשים באמצעים הרמוניים ומודאליים פשוטים יותר 

ות אצל אנגל. רבות מן המנגינות המולחנות ביידיש מערבות את המודוסים מינור אשאפשר לר מאלו

ופריגי. פריגי הוא מודוס שלעולם לא מופיע בליווי. כשהמנגינה מולחנת בפריגי, המודוס המופיע בליווי 

חרים. עוד הוא לרוב "אהבה רבה". הרמון ב"אהבה רבה" אהוב על אנגל גם כצירוף למנגינות במודוסים א

הוא חיזוק המדרגה הרביעית במודוס, הן במנגינה והן  יידייםאפיון מודאלי השגור אצל אנגל בשיריו ה

בליווי.
621
 

לשיריו הדקדוקיים של אנגל סגנון מודאלי אחר: מחצית מתוכם הם שירים מז'וריים. יש גם קבוצה לא 

מודוסים בהלחנתו בעברית דקדוקית משיריו הם מודאליים. ה 21%(. 29%מבוטלת של שירים מינוריים )

: אמנם גם כאן יש פריגי, אך לצידו יש דורי ומיקסולידי. בנוסף, את יידייםלא זהים למודוסים בשיריו ה

רבים משיריו המז'וריים והמינוריים ניתן לסווג גם כשירים יוניים או אאוליים. גם בשירים בעברית 

. הערבוב הנפוץ ביותר בתוך המנגינה עצמה הוא בין אוהב לערבב בין מודוסים שוניםאנגל דקדוקית 

מודוס אאולי ליוני, או בין מז'ור למינור )ההגדרות השונות תלויות בהקשר בתוך השיר(.
622
גם בין  

המנגינה לבין הליווי יש ערבוב מודוסים, אלא שגם כאן מופיעים בתדירות פחות גבוהה מודוסים בעלי גוון 

בשימוש בדרגה השביעית מתגלה ם מודוסים כגון דורי ומיקסולידי. מזרח אירופאי ובמקומם נכנסי

, ופעמים מדרגה שביעית מונמכתלעיתים הוא משתמש בטון מוביל, לעיתים ב מורכבות בשיריו העבריים:
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רבות הוא בוחר להשמיט במודע ובמכוון את הדרגה השביעית הן מהמלודיה והן מההרמוניה, על מנת 

השפה הטונאלית לשפה המודאלית. ליצור אמביוולנטיות בין
623
 

את כתיבתו בעברית דקדוקית מכתיבתו ביידיש, ניתן למנות  המבדיליםבנוסף למאפיינים שנמנו לעיל, 

מספר מאפיינים השייכים לסגנונו של אנגל בשתי השפות, ונפוצים פחות אצל מלחינים הכותבים מוזיקה 

עממית. בין המאפיינים האלה ניתן למנות כרומטיות רבה ומיקסטורות מערביות השזורות במארג 

דאליים. עוד מאפיין כזה הוא פתיחות שירים לא טוניקאיות, רבות מהן הקומפוזיטורי לצד המאפיינים המו

פלגאליות.
624
 

נון מוסיקלי אחר מזה שהיה ניכרים אצלו ניסיונות לגיבוש סגבשלב מוקדם אחרי בואו לארץ של אנגל, 

אנגל היטיב ליישם את  לנסיונות שכאלה.בגלות. כמו שראינו בפרק על אידלסון, אנגל לא היה הראשון 

מודאליים, הרמוניים, מלודיים  –, וסגנון הלחנתו בשירים שכתב בארץ שונה במובנים רבים יונותיו אלונס

. מבחינת היישום של אידאת שינוי הסגנון אנגל הוא החלוץ יידייםמהלחנתו את השירים ה –וקצביים 

ארץ עשור הראשון בתחום זה, וחלק מהמאפיינים שתוארו לעיל אומצו בחום ע"י המלחינים שפעלו ב

אערוך השוואה בין הממצאים שעולים מניתוח סגנונם של שלושת המלחינים,  הסיוםלאחר פטירתו. בפרק 

ישראלי, כפי -אנגל, קרצ'בסקי ואידלסון, ואקשור את הממצאים האלה להתפתחות הסגנון המוסיקלי הארץ

 .שהיה נוכח בעשורים שבאו לאחר פועלם של שלושת המלחינים
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 1907בעבודה זו נסקרה יצירתם הקולית של שלושת המלחינים המשמעותיים שפעלו בארץ בין השנים 

מותו של אנגל(, בעת שהתגבשה בארץ הגייתה הדקדוקית של  )שנת 1927-)שנת עלייתו של אידלסון( ל

ועזב  1907השפה העברית. שלושת המלחינים האלה הם אברהם צבי אידלסון, שהגיע לארץ בתחילת 

, ויואל אנגל, שהגיע לארץ 1925והתאבד בסוף  1908-, חנינא קרצ'בסקי, שהגיע לארץ ב1921-אותה ב

 .1927 , בגיל מבוגר, ומת בתחילת1924בסוף 

סטטיסטי. נבדקו -עבודתם הקולית של שלושת המלחינים נותחה הן באופן איכותני והן באופן כמותני

הן במהלך המשפטים והן  –פרמטרים מגוונים ובכללם: קצב, תנועת הקו המלודי ביחס להטעמות המילים 

סמות ואופיין, וכן בסופם, מנעד, מידת חזרות רצופות על צלילים, כמות החזרות על פרזות, כמות המלי

 העולם המודאלי או הטונאלי המרכיב את השיר.

ביחס לכתיבתו של המלחין בעברית דקדוקית או אצל אידלסון וקרצ'בסקי כל הפרמטרים האלה נבדקו 

, וכן בקבוצת שירים קטנה בעברית אשכנזית, ואצל אנגל ביחס לכתיבתו ביידיש או בעברית דקדוקית

תה שיימצא הבדל בפרמטרים בין סוגי השפה השונים, הבדל שיוכתב על ידי . ההנחה היבעברית אשכנזית

אופייה של השפה: בשפה שהיא מלעילית יהיו לעקומת הקו המלודי נטיות שונות מאשר בשפה מלרעית, 

 וגם מבחינה קצבית בוודאי יימצאו הבדלים כאלה.

הוכחה ההשערה רק ביחס לאנגל, אך לא אצל אידלסון וקרצ'בסקי. ברכיבים מוסיקליים רבים בפועל, 

נמצאו התנהגויות מלודיות וקצביות הנובעות מאופייה של השפה בה נכתב השיר. ביצירותיו של אנגל 

ההבדלים בסגנון ההלחנה בין שיריהם בעברית אשכנזית לבין אצל קרצ'בסקי ואידלסון, לעומת זאת, 

 מאופייה של השפה, אלא ממידת ההרגל שלהם בשימוש בשפה זו. יםנובע םאיניריהם בעברית דקדוקית ש

 מאפיינים דומים בכתיבתם של קרצ'בסקי ואידלסון .1

אצל שני מלחינים אלו נמצאו הבדלים בין הלחנתם בעברית אשכנזית להלחנתם בעברית דקדוקית שאינם 

בעברית אשכנזית היא טונאלית בד"כ, הללו כתיבתם של שני המלחינים קשורים ישירות לאופי השפה. 

בסולמות מז'וריים או מינוריים, או במודוסים מזרח אירופאיים הקרובים לסולם המינורי. אצל אידלסון 

מדובר בהלחנה פשוטה, בד"כ סימטרית, ובעלת מבנה ברור. אצל קרצ'בסקי ההלחנה לטקסטים אשכנזיים 

ת יותר: מליסמתית, משנה את מבנה התמליל, מגוונת מבחינה צלילית וריתמית. לפי היא דווקא מורכב

התיאור לעיל ניתן להבין שהלחנותיהם של אילדסון וקרצ'בסקי שונות האחת מהשנייה בהלחינם בעברית 

 אשכנזית.

קי ד מהשני: בהלחנתו הדקדוקית של קרצ'בסחגם בהלחינם בעברית דקדוקית, שונה סגנונם עד מאוד הא

חל דילול משמעותי של המרכיבים האמנותיים: ישנן פחות מליסמות, והמליסמות שישנן הן פחות ארוכות, 

יש פחות חזרות על משפטים ועל שברי משפטים, ומבנה התמליל נשאר פעמים רבות כמות שהוא גם 

 תמיים.בלחן. לעומת זאת, ניכרת חזרתיות רבה על אותו הצליל ברציפות, וכן דילול של ערכים רי
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הלחנתו הדקדוקית של אידלסון, לעומת זאת, הולכת לכיוון ההפוך: במקום דילול היתר של המרכיבים 

האמנותיים, שהיה ניכר בהלחנתו הדקדוקית של קרצ'בסקי, קיימת אצל אידלסון הליכה אל עבר מורכבות 

יותר, ובעלות מורכבות ריתמית רבה, הן בתחום יתר: המלודיות מפותלות, לעיתים בעלות מנעד קיצוני ב

 המקצבים, הן בתחום המשקל, והן בתחום התאמת הטקסט לשני אלה.

אם כך: לא רק שהלחנותיהם האשכנזיות הן בעלות סגנונות שונים; גם בפנותם להלחנה הדקדוקית אופיים 

א שהשינוי הסגנוני המוסיקלי שונה. המשותף המשמעותי להלחנתם הדקדוקית של שני המלחינים הו

שעבר עליהם אינו נובע משונותה הפרוזודית של ההגייה החדשה, כי אם מתחושת הנוחות, או ליתר דיוק 

מתחושת חוסר הנוחות, שליוותה את שני המלחינים האלה בהגייה שהיתה לא מספיק מוכרת להם. אצל  –

ל אידלסון מורגש חוסר הנוחות קרצ'בסקי התבטאה חוסר הנוחות הזו בדילול האמצעים האמנותיים. אצ

דווקא בהליכה לקיצוניות השנייה: מורכבות יתר של האמצעים האמנותיים, בצורה שלעיתים אינה 

 מיטיבה עם הטקסט ודרכי ביטויו.

 מאפייני הלחנתו של אנגל ביידיש ובעברית .1

 להלחנהביידיש  ההלחנהלעומת קרצ'בסקי ואידלסון, אצל אנגל רוב המאפיינים המוסיקליים ששונים בין 

בעברית דקדוקית נובעים מהשונות הפרוזודית בין השפות. לא ניכר שוני ברמת הנוחות שלו בכתיבה 

 בשתי שפות אלה.

עקומת ההלחנה שלו שונה בין מילים מלרעיות ומלעיליות, אך דומה בין מילים מלרעיות בעברית 

מילים המלרעיות בשתי השפות מסתיימות וביידיש, וגם בין מילים מלעיליות בעברית וביידיש: מרבית ה

בתנועה עולה, ומרבית המילים המלעיליות בשתי השפות מסתיימות בתנועה יורדת )ביידיש יש קבוצה 

 נוספת גדולה של מילים מלעיליות המסתיימות בתנועה הנשארת במקום(.

יינים הפרוזודיים של השוני העיקרי, שגם משנה את אופי הלחנתו של אנגל בין יידיש לעברית, הוא המאפ

השפה: עברית היא שפה מלרעית באופייה, ואילו יידיש היא שפה מלעילית, ולכן הלחנתו של אנגל 

ת של אנגל מתאפיינת יידיבעברית היא בעלת קונטור שרבות בו התנועות בעלייה, ואילו הלחנתו ה

 בקונטור יורד, או קונטור שרבה בו התנועה הנשארת במקום.

הם או בתנועה יורדת  יידייםה היחידות המוסיקליותסיומי  זות ניכרים מאפיינים דומים:גם בסיומי הפר

 היחידות המוסיקליות)שזו ברירת המחדל הנפוצה במוסיקה( או בתנועה הנשארת במקום, ובסיומי 

 בעברית דקדוקית נפוצה מאוד התנועה העולה.

 יחידות מוסיקליותמאפיין ייחודי לעברית דקדוקית שניתן למוצאו הן אצל אנגל, הוא "שיכנוז" של סיומי 

את  .היחידהשאמורים להיות זכריים לסיומים נקביים, ע"י הוספת מליסמה על ההברה המסיימת את 

בעבודה זו  המאפיין הזה ניתן למצוא גם אצל קרצ'בסקי. המאפיין נמצא גם בשירים המועטים שנותחו

 מפרי עטם של מלחיני הדור שלאחר אידלסון וקרצ'בסקי.
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 אנגל סגנונו של קרצ'בסקי ואידלסון לעומתלהבדלי הסגנון של  גורמים אפשריים .1

המלחינים בעבודה זו נבחרו על פי חתך השנים שבהם יצרו בארץ, ועל פי המעבר שעשו כולם מהלחנה 

ו ביידיש, שהן שפות יהודיות מלעיליות, להלחנה בעברית דקדוקית, שהיא שפה בעברית אשכנזית א

, 1921-מלרעית באופייה. השנים שבהן הם נפטרו או עזבו את הארץ דומות: אידלסון עזב את הארץ ב

 .1927, ואנגל נפטר בתחילת 1925קרצ'בסקי נפטר )התאבד( בסוף 

בסקי ואידלסון מצד אחד לבין אנגל מצד שני, בייחסם למרות זאת, ניכרים הבדלים משמעותיים בין קרצ'

לעברית הדקדוקית כמצע שבו הם משתמשים לצורך הלחנתם. קרצ'בסקי ואידלסון חשים חוסר נוחות 

בשימוש במצע הזה, דבר המרדד את המרכיבים השונים בלחניהם הדקדוקיים )אצל קרצ'בסקי( או הופך 

פתלת )אצל אידלסון(. אנגל, לעומתם, משתמש בשפה את הלחנתם הדקדוקית למסובכת, מורכבת ונ

לסגנון הלחנתו בעברית  יידיהעברית הדקדוקית ביתר חופשיות, ורוב השינויים בין סגנון הלחנתו ה

דקדוקית נובעים מהמבנה הפרוזודי של השפה ולא מתחושת חוסר הנוחות היכולה להתלוות לתהליך 

 רכישת שפה חדשה.

 שפה בין שלושת המלחינים יכולים לנבוע ממספר גורמים:ההבדלים ביכולת השימוש ב

אמנם זמני סיום הפעילות בארץ ישראל  אצל שלושת המלחינים דומים, אך זמני תחילת  .א

הפעילות בארץ אינם זהים כלל: אידלסון וקרצ'בסקי הם אנשי העלייה השנייה, שעוליה באו 

לארץ בעשור הראשון של המאה . אידלסון וקרצ'בסקי הגיעו 1904-1914לארץ בין השנים 

הוא איש סוף העלייה  ,(. אנגל, לעומתם1908-וקרצ'בסקי ב 1907-העשרים )אידלסון ב

. 1924השלישית. העלייה השלישית מתוארכת למן סוף מלחמת העולם הראשונה ועד תחילת 

תו , אולם הוא התעכב שנתיים באירופה, ועל כן מניעי עליי1924אמנם אנגל הגיע לארץ בסוף 

הם המניעים של אנשי העלייה השלישית, כשהגורם הראשי לתחילת נדודיו הוא מהפכת 

 ברוסיה. 1917אוקטובר 

 .4 לגבי ההבדלים בין תרבותם של אנשי העלייה השניה והשלישית, ראו הרחבה בסעיף 

יש שוני בין תהליך רכישת העברית אצל אנגל, לעומת תהליך רכישתה אצל קרצ'בסקי ואידלסון:  .ב

אידלסון וקרצ'בסקי התחנכו על ברכי העברית האשכנזית לאורך חייהם, בשירתם בשפה זו בבתי 

יה מעבר מהגייה הכנסת, למן ילדותם המוקדמת. המעבר בין עברית אשכנזית לעברית דקדוקית ה

שהם הורגלו בה להגייה שהיתה חדשה להם. לעומתם, אנגל למד עברית בשלב מאוחר בחייו, 

, בעת שהותו בברלין. הוא לא למד את העברית בדרכים מסורתיות כגון ביקור 1922-החל מ

בבתי כנסת והתוודעות לתפילות מסורתיות, אלא ע"י מורה מעודכן והתכתבויות עם אנשים. 

העברית שרכש מלכתחילה היתה מודרנית יותר. למרות זאת, הלחנתו בעברית טרם  כלומר:

עלייתו ארצה היא לעיתים בעברית אשכנזית, כך שגם הוא נדרש להסתגלות מסויימת לשפה 

 לאחר עלייתו.
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רכש  זאת ועוד, עברית לא הייתה השפה הזרה הראשונה שרכש אנגל בבגרותו: גם את היידיש

 כמבוגר, בראשית המאה העשרים.

זרימת הלשון שיש אצל אנגל הן בעברית והן ביידיש מקורה אולי בכישרון טבעי לשפות או 

 לפרוזודיה שלהן, אך לא נובעת משימוש נרחב בהן בתקופת הילדות.

על אף שאנגל עלה לארץ ישראל עשור וחצי יותר מאוחר משני המלחינים האחרים, הוא עלה  .ג

כמוסיקאי בשל, עתיר ניסיון מאחוריו, באמצע שנות החמישים לחייו. קרצ'בסקי ואידלסון כבר 

, בראשית 31וקרצ'בסקי בגיל  25עלו לארץ ישראל כאנשים צעירים בהרבה, אידלסון בגיל 

 דרכם המקצועית.

אפשר לטעון שאנגל כבר היה בעל ניסיון, ודבר זה השפיע לטובה על סגנון הכתיבה שלו, אלא 

חקרים מראים שההפך הוא הנכון: קליטתם של אנשים מבוגרים כמהגרים בארץ זרה קשה שמ

יותר משל אנשים צעירים.
625
לכן, גם בשל סיבה זו, ניתן להעריך את יכולותיו של אנגל  

להתרגל בגיל מבוגר למציאות חיים שונה בארץ זרה, ולהתוות בה דרך שתהווה את התשתית 

מבחינת הסגנון המוסיקלי והן מבחינת תשתית חינוכית )אנגל המוסיקלית לדורות הבאים, הן 

 לימד בארץ בסמינר למורות(.

 

 מאפיינים תרבותיים של בני העלייה השנייה והשלישית בתחום השימוש בשפה .2

כמו שראינו בסעיף הקודם, אי אפשר לתלות את ההבדלים בין סגנון הכתיבה של אנגל לסגנון הכתיבה של 

בגיל עלייתם ארצה. לפי מחקרים אמור היה גיל העלייה להשפיע לרעה על הסתגלותו אידלסון וקרצ'בסקי 

של אנגל לכתיבה בעברית, והנה נמצא כי מבין השלושה הסתגלותו לעברית הדקדוקית היא הטובה ביותר. 

לא ניתן גם לתלות את ההבדלים ביחס לעברית בכך שזו היתה השפה השנייה שאנגל רכש בגיל מבוגר, 

 שגם בשפה הראשונה שרכש אנגל בבגרותו, ביידיש, מיטיב אנגל להלחין בחופשיות.כיוון 

ניתן, כמובן, לתלות את מידת הצלחתו בכישרון אישי, מה שאינו מוטל בספק, אך מעבר לכך, ישנם 

מאפיינים משותפים להרבה מהעוסקים בכתיבה בעברית מקרב בני העלייה השנייה, מאפיינים דומים לאלו 

אים אצל אידלסון וקרצ'בסקי. לאנגל, לעומת זאת, מאפיינים הדומים לכותבי הספרות והשירה שאנו מוצ

 העברית בני העלייה השלישית.

 כותב נחום גוטמן על אביו, הסופר שמחה בן ציון, שהיה איש העלייה השנייה, ועל בני דורו:

אורח החיים של סופרים, שהייתי קרוב אצלו בימי ילדותי ונערותי, דחה אותי. ראיתי אותם 

הכתיבה בשעה שאנו טיילנו -יושבים בחדריהם שפופים לאור המנורה ועוסקים במלאכת
                                                           

625
להרחבה, אמנם על קליטת עולים בתקופות מאוחרות יותר: אליעזר בן רפאל, עלית אולשטיין, עידית גייסט,  

)ירושלים: המכון לחקר הטיפוח בחינוך,  היבטים של זהות ושפה בקליטת עולי חבר המדינות העצמאיות
 51-52(, עמודים 1994רסיטה העברית, האוניב

 וכן:
 המקצוע: מוסיקאי, תהליכי הקליטה של המוסיקאים העוליםיהואש הירשברג, בלה ברובר, מיכל בן צור, 

 33, 26(, עמודים 1997)ירושלים: מכון ירושלים לחקר ישראל, 
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חופשיים בחוצות ונעצנו עיניים במהלכים )ובמהלכות( ברחוב לעמוד על אופיים. דחייה זו 

תיהם. הם דיברו תמיד על קשיי ביטוי וצורה. לי נשמע כל זה העמיקה כשהאזנתי לשיחו

 כשיעור ארוך לדיקדוק.

הכתיבה שהיו לאבא ולסופרים בני דורו, כשהיה יושב ימים ולילות ליד -כשראיתי את יסורי

כותבים, ומעולם לא -מנורת הנפט שלו וכותב ומגיה, הטיל עלי המראה פחד להחזיק בעט

 ות בספר.חשבתי שיום אחד אכתוב שור

בני דורו של אבא כתבו לא בשטף אלא במאמצים מרובים, התחבטו בקשייה של השפה 

העברית כדי לבטא את מה שישנו ומקובל כיום. אבא ואני, עולמות נפרדים לגמרי 

בספרות.
626
 

 

אבחנה זו של גוטמן לגבי אביו ובני דורו נמצאת גם אצל החוקר צבי וויסלבצקי, במסה שלו על הסופר 

 בן ציון:שמחה 

כל שהתאמץ )בן ציון, ג.ב.( לתת ניב וביטוי לעצמו הוא, היה מגדל פירות ופרי פירות, 

לא היה הדבר עולה בידו  –אולם כל שנענה לצרכים המרובים והתקיפים של הספרות והזמן 

אלא לשיעורים. והשיעורים האלה הם שעשו והפכו את נפש האמן הפשוטה והתמימה עם 

כבת וטרגית. נפש בלתי טרגית במהותה התוך תוכית נהייתה ברבות אלוהי היצירה למור

הימים, ברבות המאמצים והלבטים והחריגה לצאת מן התחום, שנחתמה בו הוויתו 

האמנותית והאישית, לנפש טרגית בגילוייה החיצוניים, בתנודות התמידיות מעניין לעניין, 

 מרשות אחת לחברתה, ואף ביצירות הספרותיות גופן.

.. רצונו ויכולתו, כשרונו ושאיפותיו לא היו מתרכבים ומתלכדים לכוד והרכבה אלא ..

בשעות חסד ספורות, ובשעות חסד אלה נתן לספרות העברית החדשה את מיטב פריו. 

מרובות ותכופות היו שעות אלה בתחילת יצירתו... אותה שעה עמד ש. בן ציון עדיין 

ה... שאוב שאב אז ממקורותיו עצמו וממקורות בתחומו שלו, בעיירה היהודית של בסרבי

 סביבתו הבסרבית הראשונית....

... שואף היה למרחבים ולמרומים. לא העיירה היהודית הבסרבית בלבד.... הוא ראה את 

מלא חיי ישראל בהווה וגם בעבר... הוא נתפס לפרובלימטיקה הישראלית ואמר לתפוס 

ופר שבו עובד ומתעמל ברשויות שונות של אותה בתוך דפוסיו וצורותיו שלו.... הס

הספרות והתרגום, נטפל לפרובלמות היסטוריות שונות ואומר לקנותן קניין אמנות ותיאור, 

וכאמור אין הדבר עולה בידו אלא לשיעורים.
627
 

                                                           
626
 75-76, עמודים בין חולות וכחול שמיים גוטמן ובן עזר, 
627
  153-155, עמודים יחידים ברשות הרבים, סופרי בסרביה היהודית, ש.בן ציוןצבי וויסלבצקי,  
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פילו אלם. לכותבים בני העלייה השנייה גרם לעיתים המפגש עם הארץ ועם העברית הלם, ולפעמים א

 כותב דן מירון: "סופרים שהיו מקורבים ל'פועלי ציון', בני העלייה השנייה, החלו על פי רוב את יצירתם

ביידיש, והמעבר ליצירה עברית היה כרוך לגביהם בייסורי עקירה לא מעטים"
628

. ויעקב שטיינברג 

ניי עירם".נהיו עכשיו הסופרים העבריים לע –אומר: "תחת היותם לפנים אזרחי העולם 
629
   

-דוגמא לסופר שהמעבר מיידיש לעברית הציב לו קשיים הוא הסופר אהרון ראובני, שעלה לארץ ב

. את סיפוריו הראשונים כתב עוד בטרם עלותו לארץ, ביידיש. את יצירותיו הראשונות בארץ כתב 1910

רים העברים בארץ ; ביידיש, ואחר כך תרגמם לעברית: "בבית המשוגעים" ו"על יד הקיר" )מחיי השומ

(.1919(, "כוחות" )1915(, "הרים ומדבריות" )שירים, 1914-שניהם יצאו ב
630
לעומת זאת, את  

ארבעת סיפוריו הקצרים הראשונים שכתב בעברית התלבט אם לכלול ברשימת כל כתביו, ושניים מהם 

ל שוורץ שסיפורים )"אנשי בית סלע", "איש האדמה"( לא נכללו באף אחד מקובצי סיפוריו. כותב יגא

אלה "הם יצירות מובהקות של 'תייר', או מוטב 'עולה חדש', העושה את דרכו הבלתי בוטחת בנופים 

זרים".
631
 

דן מירון נותן מבט כללי יותר על יחסם של בני העלייה השנייה אל החיים והתרבות בארץ, גם ביחס 

 לעלייה שקדמה להם, וגם ביחס לעלייה שאחריהם:

והסופרים בני העלייה השנייה הם נוודים. כאבישלום של שטיינברג הם המשוררים 

משוטטים כאן במולדתם בניכר, נתפסים ואינם נתפסים לקסם המוזר, קסם ההזייה והאגדה 

 של המזרח.

זאת בניגוד לסופרי הדור הקודם )משה סמילנסקי, ז.ד. לבונטין, נחמה פוחצבסקה, אלתר 

לבנטיני, וכן בניגוד לבני העלייה השלישית, -ביון תרבותילוין(, הקולטים מנה ניכרת של צ

שלגביו מהות היצירה הספרותית העברית והעלייה לארץ נכרכו זו בזו יחדיו. כניסתם 

לספרות צמודה למפעל העלייה ונובעת ממנו. הקשר הנקבע בינם לבין הארץ הוא סופי 

 ומוחלט.

עלייה השנייה, אינה לעבר המדבר, תנועת הנדודים העיקרית של הסופרים העולים, בני ה

אלא בחזרה לאירופה. כמעט כולם שבים ונוסעים אל מזרחה או מערבה, למולדתם או 

לאוניברסיטאות. אפילו אלו שהתיישבו בארץ, ועשו את ישיבתם קבע, פחות או יותר, גם 

הם שמרו ביחס אליה עמדת ההלך האוהד והנוגה.
632
  

 

                                                           
628
:  הלקין לשמעון היובל ספר העשרים" בתוך המאה בראשית העברית בספרות המבוכה לרקע"דן מירון,  

 461וד עמ, (1975 ה"תשל, ירושלים) פרי ומנחם שכביץ בעז תכיערב שנים וחמש שבעים לו במלאות
629
 (1934)תל אביב: הוצאת שטיבל,  דמויות וחזיונותיעקב שטיינברג, "כטל משכים" מתוך  
630
, אוהיו סטייט יוניברסיטי. לקסיקון הספרות העברית החדשה"אהרן ראובני",  

https://library.osu.edu/projects/hebrew-lexicon/02050.php 
631
, עמוד (1993 ג"תשנ ,צבי-בן יצחק יד)ירושלים:  פיהמונוגר – ראובני אהרן: לחיות כדי לחיותיגאל שוורץ,  

156 
632
  .414-418, עמודים בודדים במועדםמירון,  



 פרק שישי: סיכום

 

201 
 

גינוסר כותב שבימי העלייה השלישית גבר מאוד תפקידה של האידאולוגיה בקרב תנועת הפועלים, פנחס 

דבר שהשפיע בצורה מכרעת גם גם על הסופרים והמשוררים בארץ, בין שהיו חלק מתנועה זו ובין 

שהתנגדו לה. הסופרים נדרשו ליישם את האידאולוגיה של העבודה ובניין הארץ, ואמנותם הייתה )או 

לפחות נדרשה להיות( בשירות בניין הארץ.
633
 

את ייסורי הכתיבה שחוו סופרים בני העלייה השנייה, ניתן למצוא גם ביצירתם של אידלסון וקרצ'בסקי. 

הן פשטנות ההלחנה ודילול האמצעים בהלחנתו הדקדוקית של קרצ'בסקי, והן מסובכות היתר בהלחנתו 

תיבה שהיו לבני העלייה השנייה או לאלם שפקד אותם. גם הדקדוקית של אידלסון מקבילים לייסורי הכ

סיום תקופת יצירתם בארץ של אידלסון וקרצ'בסקי יכולה לתת רמז על שעבר עליהם: אידלסון החליט 

לעזוב את הארץ כי חש שחיקה מאווירת השברון הכללית שהיתה בארץ באותה התקופה, וכן חש שמכאן 

דום רעיונותיו המחקריים.אין הוא יכול לפעול מספיק למען קי
634
, מסיבה 1925קרצ'בסקי התאבד בסוף  

שאינה ברורה כל צרכה. ייתכן שצירוף של מספר גורמים הביאו לידי כך. על פי המשורר יעקב פיכמן, 

גורם להתאבדותו הוא ככל הנראה "יחס התלמידים הבוגרים למוסיקה ]ש[לא היה טוב, ורק הילדים 

ר בשמחה".בכיתות הנמוכות המשיכו לשי
635
  

סיום פועלם של אידלסון וקרצ'בסקי בארץ מותיר את התחושה ששניהם חוו החמצה, לפחות מצדדים 

מסויימים מחייהם בארץ. לעומת זאת, התחושה ממותו החטוף של אנגל, בן העלייה שלישית היא אחרת 

שותיו מהגירה לגמרי: טרום עלייתו לארץ, וכן בשבועות הראשונים לאחר עלייתו הביע אנגל את חש

לארץ לא נודעת בגיל מבוגר.
636
אך בפועל, למרות החששות, ניגש אנגל מיד למלאכת העשייה בצורה  

שהותירה חותם והתוותה דרך לדור הבא, הן מבחינת סגנונו המוסיקלי, והן מבחינת יצירת התשתיות 

סיקלי למורים ולגננות. לפעילויות המוסיקליות: הלחנה לתיאטראות, ביקורת מוסיקלית והקניית חינוך מו

כותב מנשה רבינא: "המלודיות של אנגל, שנתחבבו על הגננות והילדים, השכיחו את המלודיות הזרות 

והכשירו את הקרקע לקליטת המלודיות הארצישראליות, שנוצרו אחר כך בידי צעירי הקומפוזיטורים 

שלנו".
637
 

גל מהצד השני, אפשר למצוא גם אצל אנשי את ההבדל הזה, בין אידלסון וקרצ'בסקי מצד אחד, לבין אנ

תרבות אחרים, בני העלייה השנייה לעומת בני העלייה השלישית. ניתן להשוות בצורה מקבילה למדי את 

דרכי חייהם ותחושתם של אידלסון וקרצ'בסקי, לאלו של המשוררים והסופרים בני העלייה השנייה, כפי 

, ואילו את דרכי חייו של אנגל ניתן להשוות לאלו של 399שמתאר אותם דן מירון בציטוט שבעמוד 

 המשוררים והסופרים בני העלייה השלישית.
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כרבים  –החיים וגם להלך הרוח. מבחינת אורחות החיים, גם אידלסון ההשוואה רלוונטית גם לאורחות 

חזר לאירופה במהלך שהותו בארץ, ובסיום שהותו בארץ נדד ממנה הלאה,  –מבני העלייה השנייה 

לארצות הברית, בתקווה שתספק את מאווייו בצורה טובה יותר. מבחינת הלך הרוח ניתן לחוש את 

במורכבות היתר ביצירותיו בעברית דקדוקית של אידלסון, והן בפשטנות  השוטטות, החיפוש והנוגות, הן

 היתר שביצירותיו בעברית דקדוקית של קרצ'בסקי.

לעומת קשיי הביטוי והצורה שמאפיינים את אידלסון, קרצ'בסקי, וכן את דור סופרי ומשוררי העלייה 

יחס פשוט יותר לשפה. השפה אינה השנייה, ניכר אצל אנגל וכן אצל סופרי ומשוררי העלייה השלישית 

עוד משהו שצריך להיאבק בו ולהפיח בו חיים תוך מאמץ, אלא מצע שעליו כבר אפשר לבנות תשתית 

 רעיונית וסגנונית. 

אצל אנגל דבר זה בא לידי ביטוי בשני גורמים. הגורם הראשון הוא  החופשיות שבה מתייחס אנגל לשפה 

אישי לא משתנה בין יידיש לבין עברית דקדוקית, דבר המוכיח שהוא העברית הדקדוקית. סגנון כתיבתו ה

חש בשתיהן נוח באותה המידה. סגנון הכתיבה השונה בהלחנתו בין שתי השפות נובע לרוב מההבדלים 

 בשפה עצמה.

הגורם השני שבו בא לידי ביטוי היחס הטבעי של אנגל לשפה העברית הוא הצלחתו ליצור בלחניו תשתית 

 סיס סגנוני למלחיני הדור הבא. כותב מנשה רבינא על אנגל: ששימשה ב

ומלחמה חדשה מתלקחת בלב הלוחם למוסיקה עברית. מזרח ומערב, תחייה וגלות. וברור 

ליוצר שלשירה העברית החדשה נחוצים יסודות חדשים שהשירה המזרחית וקריאת התורה 

וצר השירה היהודית החביבה והמגילות יכולות לתיתם לנו.... בו בזמן יש לדלות גם מא

והקרובה את הצלילים המתאימים להלך רוח זה. איחוד העבר עם העתיד.... הוא הרגיש 

שהזמן קצר, והוא ידע שהמלאכה מרובה: יש ליצור נוסח חדש, סגנון ארצישראלי. יש למזג 

את שירת סבתא עם שירת הנכד החלוץ לשירה חדשה.
638
 

של הדור שבא אחרי אנגל, תופס את אנגל  כמניח התשתית הסגנונית רבינא בעצמו, שהיה תלמידו ומלחין 

 לזמר העברי, מבחינת אופי הלחנים, סגנונם, והמצע הסולמי שלהם.

עבודה זו עסקה בקשר בין שינוי מקום הטעם בשפה העברית לבין שינוי אפשרי בסגנון ההלחנה של 

סקי, בני העלייה השנייה, לבין אנגל, בן . ההבדלים שנמצאו בין אידלסון וקרצ'באותה המלחינים שחוו

העלייה השלישית, שופכים אור על הסתגלות היוצרים לעברית בתקופה זו, ועל ההבדלים התרבותיים בין 

 יוצרי העלייה השנייה לבין יוצרי העלייה השלישית, מזווית שטרם נחקרה עד כה. 
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 אודיסה: מוריה, תרס"ג. הזמיר, שירי ילדים לזמרה ולמקרא.פינס, נח. 

 תר"ף. -ירושלים: ועד החנוך בהשתתפות התאחדות הגננות, תרע"ט  גליונות לגננות.קיפניס, לוין, עורך. 
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(2008-2009 .)https://www.biu.ac.il/hu/mu/min-ad/8-9/NW.pdf 

 

. 2006, מנעד “משקליו של ביאליק בדרך ההלחנה.שאלה של טעם: 'עברות' ”וגנר, נפתלי, ויעל רשף. 

https://www.biu.ac.il/HU/mu/min-ad/06/w-r-heb.pdf 

 .1977ירושלים: מאגנס,  יידיש לאוניברסיטה.וויינרייך, אוריאל. 

 .165-170(: 2008) 129)יד יצחק בן צבי(, מס'  קתדרה “ראובן רובין, האמנות והאומה.”ויילר ישראל, יעל. 

 ירושלים: הוצאת קרית ספר, תשט"ז. יחידים ברשות הרבים, סופרי בסרביה היהודית.קי, צבי. ויסלבצ

ירושלים: א.מ. לונץ,  סיון תרע  "ב. -זכרונות ועד הלשון העברית בירושלם, מחברת א', ניסן ועד הלשון העברית. 

 תרע"ב.

 ירושלים: דפוס וויס, תרפ"ט. ע  "ג .זכרונות ועד הלשון העברית בירושלם, מחברת ג, תרועד הלשון העברית. 

 -)התבצעה גישה ב https://www.zemereshet.co.il/artist.asp?id=1זמרשת. אין תאריך.  “חנינא קרצ'בסקי.” 

 (.2018ספטמבר  11

 .2003ישראל: כנרת זמורה ביתן דביר,  יומנים גנוזים.טשרנוביץ', ימימה אבידר. 

 ביבליוגרפיה



 פרק חמישי: יואל אנגל

211 
 

 . ירושלים: האקדמיה ללשון העברית, תשס"ג.208- 206, אסופות ומבואות בלשון “המסורה למקרא.”ייבין, ישראל. 

 ירושלם )כך במקור(: דפוס הראם לונץ, תרס"ה. אוסף שירים לילדים.ילין , דוד, וחיים ל. זוטא, . 

לוינסקי לחינוך, ספריית תל אביב: מכללת  חייו ויצירתו. -אישים בחינוך המוסיקלי: יואל אנגל יעקובוביץ', בלה. 

 המוסיקה, אין תאריך.

 .2005תל אביב: שוקן,  פרקים מחיי.ירון, אמונה. 

 .281- 268, 202 -190, מס' ל"ו )תשל"ב(: לשוננו “מכלי אל כלי, מנסיונו של יעקב כהן.”כגן, אליעזר. 

 .2006. ירושלים: מאגנס, מזרח ומערב במוסיקהכהן, דליה. 

פעמים:  “המליסמה: פרמטר מוסיקלי המאפיין עדות מזרחיות בארץ, יהודיות ולא יהודיות.”כהן, דליה, ורות כץ . 

 .90-114)תשנ"ט(:  77, מס' פרקי עיון במורשת ישראל במזרח

 .131 -127(: 1975) 15, מס' תצליל “יפתח, חזיון נגיני מאת א.צ. אידלסון.”כהן, יהודית. 

 כרך ד'. תל אביב: דביר, תשי"א. ספר המועדים.לוינסקי, יום טוב. 

באוקטובר  19, הבלוג "עונג שבת", אליהו הכהן, “לי עז קטנה: יצחק אפשטיין ותרומתו לשירי הילדים בעברית”

2018 .http://onegshabbat.blogspot.com/2018/10/blog-post_19.html 

 .79- 67(: 1993) 68, מס' קתדרה “לבירור ייסודה והתפתחותה. -'שפה ברורה' ”לנג, יוסף. 

, בעריכת ישראל יובל, ספר אברהם צבי אידלסוןכרך ה', בתוך  אידלסון ומחקר מבטאיה של העברית.מורג, שלמה. 

 קס"ח. ירושלים: מאגנס, תשמ"ו.-אדלר, בתיה באיאר ואליהו שלייפר, ק"ס

 )תשס"ה(. 115ק בן צבי(, מס' )יד יצח קתדרה “מן הניגון החסידי אל הזמר הישראלי.”מזור, יעקב. 

 .1987תל אביב: עם עובד,  בודדים במועדם: לדיוקנה של הרפובליקה הספרותית בתחילת המאה העשרים.מירון, דן. 

 תל אביב: דביר, תשס"א. ביאליק: שירים ביידיש, שירי ילדים, שירי הקדשה.מירון, דן. 

ספר היובל לשמעון הלקין: במלאת לו בתוך  “העשרים. לרקע המבוכה בספרות העברית בראשית המאה”מירון, דן. 

 .487 -440: 1975, בעריכת בעז שכביץ ו מנחם פרי, ירושלים, שבעים וחמש שנים

 – 1882אמצאת מסורת: התהוותה וראשית התגבשותה של התרבות המוסיקלית הפופולארית העברית )מרום, שולמית. 

 .2005בר אילן, . רמת גן: אוניברסיטת (, עבודת דוקטור1918

 סנונית, אתר הפיוט והתפילה, אין תאריך. התפתחותה של מסורת ספרד ירושלים.מרקס, אסיקה. 

 .1902וינה: מנורה,  המשורר העברי, מבחר שירי עמנו.סגל, יצחק שמואל. 

 “אידלסון.יסוד אחד להן, גילוי המזרח ואחדותן של מסורות המוסיקה היהודיות במשנת אברהם צבי ”סרוסי, אדוין. 

 .146 -125: 2004, תשס"ד, 100פעמים 

 ביבליוגרפיה
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תל אביב: מחלקת  (.1934 - 1873תרצ  "ג ) -חיים נחמן ביאליק: חייו ומעשיו ליום עשירי בטבת תרל  "ג פיכמן, יעקב. 

 .1934החינוך של הכנסת, 

( ומיכאיל גנסין 1927- 1868אנגל )אמנותית : יואל -האסכולה הלאומית של המוסיקה היהודיתפלומנבוים, ריטה. 

 .1996רמת גן: אוניברסיטת בר אילן,  (, עבודת דוקטור.1957- 1883)

 .2005תל אביב: מכללת לוינסקי לחינוך,  הרמון שירים.פליישר, ציפי. 

 .2001ירושלים: מוסד ביאליק,  .1917 -1900חברה במשבר לגיטימציה, היישוב הישן האשכנזי, פרידמן, מנחם. 

בתרגומו של זאב ברויאר. ישראל: האיגוד העולמי  מנהגי התפילה והפיוט בקהילות ישראל.ונץ, יום טוב ליפמן. צ

 .2016למדעי היהדות, 

 .1965תל אביב: עם הספר,  שחרית של אתמול.צור, יעקב. 

ספטמבר  11 -)התבצעה גישה ב https://www.zemereshet.co.il/song.asp?idזמרשת. אין תאריך.  “.צימרמן”

2018.) 

 .1967ישראל, ספריית פועלים,  לקסיקון הספרות העברית החדשה בדורות האחרונים.קרסל, גצל. 

. 31.10.2006 עיתון הארץ. “מי מכיר את האיש שבחבל.”קרפל, דליה. 

https://www.haaretz.co.il/misc/1.1150875. 

 .1980תל אביב: עם עובד,  זכרונות.קדמה וימה, פרקי קשת, ישורון. 

 תל אביב: המוסד למוסיקה בעם והמרכז לתרבות, תש"ג. השירים לעם בארץ ישראל.רבינא, מנשה. 

 תל אביב: הוצאת המוסד למוסיקה בע"מ, תש"ז. יואל אנגל והמוסיקה היהודית.רבינא, מנשה. 

ות של הוועד הלאומי לכנסת ישראל בארץ ישראל, ירושלים: מחלקת התרב יואל אנגל, חייו ויצירתו.רבינא, מנשה. 

1937. 

 .454- 449י"ז )תשכ"ג(:  מאזניים “צ'רניחובסקי במוסיקה.”רבינא, מנשה. 

 ירושלים: מוסד ביאליק, תשס"ד. הזמר העברי בראשיתו.רשף, יעל. 

 .173- 165: 2010)הסתדרות המורים בישראל(,  פנים “בין שתי הטעמות.”רשף, יעל, ונפתלי וגנר. 

ליישר את הדורי המשקל: מהטעמה אשכנזית להטעמה דקדוקית בשירי ביאליק המולחנים ”רשף, יעל, ונפתלי וגנר. 

: 2008. ירושלים: המכון למדעי היהדות ע"ש מנדל, האוניברסיטה העברית, ספרות ומרדבתוך  “לילדים.

271 -406. 

ישראל: המכון הישראלי לפואטיקה וסמיוטיקה ע"ש  .1933 - 1910הספרותיים בארץ ישראל,  החייםשביט, זהר. 

 .1982פורטר, הקיבוץ המאוחד, 

 תל אביב: הקיבוץ המאוחד, אוניברסיטת תל אביב, תשמ"ג. המהפכה הריתמית.שביט, עוזי. 
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תעודה  “הספרותי של השירה הארץ ישראלית בשנות העשרים.השיר הפרוע: קווים לסגנונה ולאקלימה ”שביט, עוזי. 

 .183- 165, תשמ"ו: ה'

 .1988תל אביב: הקיבוץ המאוחד,  חבלי ניגון.שביט, עוזי. 

 .1993ירושלים: מוסד ביאליק בשיתוף אוניברסיטת תל אביב,  חרוז ומשמעות.שביט, עוזי. 

 .1993ירושלים: יד יצחק בן צבי,  מונוגרפיה. -לחיות כדי לחיות: אהרן ראובני שוורץ, יגאל. 

ירושלים:  , היבטים סוציומוסיקליים ומוסיקליים, עבודת דוקטור.1950 - 1920השיר הארץ ישראל בשנים שחר, נתן. 

 .1989האוניברסיטה העברית, 

 .2006בן שמן, ישראל: מודן,  שיר שיר עלה נא.שחר, נתן. 

 .2005, מנעד “היבטים ראשונים.שירי ביאליק המולחנים, ”שחר, נתן. 

 .1934, מאת יעקב שטיינברג. תל אביב: שטיבל, דמויות וחזיונותבתוך  “כטל משכים.”שטיינברג, יעקב. 

, בעריכת ישראל יובל, ספר אברהם צבי אידלסוןכרך ה', בתוך  הרשימות האוטוביוגרפיות של אידלסון.שלייפר, אליהו. 

 ט"ז. ירושלים: מאגנס, תשמ"ו.-, י"דאדלר, בתיה באיאר ואליהו שלייפר

 .1971תל אביב: המרכז לתרבות וחינוך,  הזמר הישראלי, עיונים בסגנונו, מבנהו ומילותיו.שמואלי, הרצל. 

, מלון הספרות החדשה, העברית והכלליתשפאן, שלמה. "משקל, מטריקה, פרוסודיה", בתוך: אברהם שאנן )עורך(, 

 תל אביב: יבנה, תשי"ט.

. תל אשר ברש, מבחר מאמרי ביקורת על יצירתובתוך  “יצירתו של ברש בעיני הביקורת.”סמילנסקי, נורית.  -תמיר

 .1988אביב: הקיבוץ המאוחד, 
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 נספח תרגומי השירים מיידיש

 

  בעבודה: נספח שמות השירים שנותחו

i. שירי חנינא קרצ'בסקי 

 

 0.8 0 132ניתוחו בעמוד   "צלילי חנינא", עמוד ע"ח   )י. פיכמן( אגדה

 0 0 114ניתוחו בעמוד   צלילי חנינא", עמוד פ"ו"  )ז. שניאור( אליהו הנביא

 0 0 141 ניתוחו בעמוד  "צלילי חנינא", עמוד ע'  )ל. קיפניס(אליהו סב 

 0 0  89ניתוחו בעמוד   "צלילי חנינא", עמוד ב'  )א. אברונין( אלף בית

 0.44 0  97ניתוחו בעמוד   "צלילי חנינא", עמוד מ' )תרגום: מ. אזרחי( אם יכך לבכי

 0.77 1 101 ניתוחו בעמוד  "צלילי חנינא", עמוד ע"ד  )ק.י. סילמן( ארצי

 0 0     "צלילי חנינא", עמוד ד'  )ל. קיפניס( דוד הרועה

 0 0  89 ניתוחו בעמוד  "צלילי חנינא", עמוד ח'  )ל. קיפניס( הביתה

 0 1 115 ניתוחו בעמוד  "צלילי חנינא", עמוד ו'   )מ. ליסר( הגינה

 0.8 0     "צלילי חנינא", עמוד מ"ב )תרגום: מ. אזרחי( הו צמדים

 0 0    , עמוד מ"ד "צלילי חנינא" )תרגום: מ. אזרחי( הוי חוסי נא

 0.54 0 152 בעמודניתוחו   VI"צלילי חנינא", עמוד           )ר' יהודה הלוי(הידעו דמעות 

 0 1 118 ניתוחו בעמוד  "צלילי חנינא", עמוד נ"ב  )ח.נ. ביאליק( היש כעוללי

 0.25 0 176 ניתוחו בעמוד  "צלילי חנינא", עמוד נ'   )י. דושמן( המחול

 0 0 145 ניתוחו בעמוד  "צלילי חנינא", עמוד כ"ו  )ל. קיפניס( המעפילים

 0.53 0.76      "צלילי חנינא", עמוד נ"ד (סח קפלןפנוסח עברי: ) הציפור

 0 0   62 ניתוחו בעמוד  "צלילי חנינא", עמוד י'  )ק.י. סילמן( זמרת החנוכה

 0 0  91 ניתוחו בעמוד  "צלילי חנינא", עמוד ט"ז  )יש"י אדלר( חג הנטיעות

 0.5 0     "צלילי חנינא", עמוד ל"ו )תרגום: מ. אזרחי( חרש יאת לילה

 0.1 0.1 176 ניתוחו בעמוד  "צלילי חנינא", עמוד מ"ח  )י. דושמן( ילד ילד בואה

 0.23 0.11 155 ניתוחו בעמוד  "צלילי חנינא", עמוד צ"ד    ישמחו

 0.16 0  99 ניתוחו בעמוד  "צלילי חנינא", עמוד כ"ח  )ל. קיפניס( כי בא האות

 0 0 144 ניתוחו בעמוד  "צלילי חנינא", עמוד י"ד  )ש.ל. גורדון( לג בעומר

 0.2 0.2 169 ניתוחו בעמוד  "צלילי חנינא", עמוד נ"ח )א. אברונין( ממרומי שמי התכלת

 0 0 103 ניתוחו בעמוד  "צלילי חנינא", עמוד פ'  )ל. קיפניס( מרחשוון

 0 0 175 ניתוחו בעמוד  "צלילי חנינא", עמוד ע"ו )ק.י. סילמן( דתילנא הגידי י

 0 0   94 ניתוחו בעמוד  "צלילי חנינא", עמוד פ"ב  )ל. קיפניס( נרות דולקים

מידת 

אשכנזיות 

 הטקסט

מידת 

אשכנזיות 

 הלחן
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 נספח שמות השירים

 

 0.77 1 164 ניתוחו בעמוד  "צלילי חנינא", עמוד צ"ח   )י. כהן( עתידות

 0 0.76 127 ניתוחו בעמוד  "צלילי חנינא", עמוד ע"ב )א. ברש( )גליליה צניף החרמון

 1 1 161 ניתוחו בעמוד  "צלילי חנינא", עמוד פ"ח  )א.ק. שפירא( קבר רחל

 0 0 104 ניתוחו בעמוד  "צלילי חנינא", עמוד י"ב  ראש השנה לאילנות

 0 0.05  86 ניתוחו בעמוד  "צלילי חנינא", עמוד נ"ו   רימון זהב

 0.83 0     "צלילי חנינא", עמוד כ"ד   שיר החירות

 0 0 138 ניתוחו בעמוד  "צלילי חנינא", עמוד פ"ד   שיר הנוטע

 0.88 1  91 ניתוחו בעמוד  "צלילי חנינא", עמוד  ס"ד   שכב הרדם

 0.92  1  92 ניתוחו בעמוד  צלילי חנינא", עמוד מ"ח" )תרגום: פסח קפלן( שמש נחבא

 0.02 0.77 174 ניתוחו בעמוד  "צלילי חנינא", עמוד ס'  תחת ערש בני הרך

 0 0     "צלילי חנינא", עמוד ל"ח  )התשמעי( תכליה

 

ii.  תרפ"ב –שירי אברהם צבי אידלסון שנכתבו בשנים תרס"ח 

 

ֹ "  . על קבר הרצל )ר' יהודה הלוי(1  0.65 0 237ניתוחו:  3 'עמשית", שירי ציון בלוית המכ

ֹ "  . ליבי במזרח )ר' יהודה הלוי(2  0.51 0   4 'עמשית", שירי ציון בלוית המכ

ֹ "  . ידידי השכחת )ר' יהודה הלוי( 3  0.03 0   6 'עמשית", שירי ציון בלוית המכ

 ("צלילי ארץ")מופיע גם ב 

ֹ "   . גאולה )ר' יהודה הלוי( 4  0.62 0   8 'עמשית", שירי ציון בלוית המכ

ֹ ". רחל מבכה על בניה )בשדמות()א. שפירא(5  0.36 1  213 ניתוחו: 9 'עמשית", שירי ציון בלוית המכ

 )מופיע גם בספר השירים תרפ"ב(

ֹ " . מתי מדבר אחרונים )ח.נ. ביאליק(6  0.75 0.93 240 ניתוחו: 10 'עמשית", שירי ציון בלוית המכ

ֹ "  . נס ציונה )ש. טשרניחובסקי(7  0.53 0.95 227 ניתוחו: 51 'שית", עמשירי ציון בלוית המכ

 (וב"שירי ציון, זמירות למקהלה" )מופיע גם בספר השירים תרפ"ב 

ֹ "  . משירי הביריונים )יעקב כהן(8  1 1 238 ניתוחו: 71 'שית", עמשירי ציון בלוית המכ

 ספר השירים תרפ"במופיע גם ב 

ֹ "   . הכניסיני )ח.נ. ביאליק(9  0.28 1 248 ניתוחו: 20 'שית", עמשירי ציון בלוית המכ

 (צלילי ארץ)מופיע גם ב 

ֹ " . נטף נטפה הדמעה )ח.נ. ביאליק(10  21 'עמשית", שירי ציון בלוית המכ

 0.53 0.95 227 ניתוחו: 3 '", עמזמירות למקהלהשירי ציון "  . נס ציונה )ש. טשרניחובסקי( 11

 0.55  1   5 'עמשירי ציון זמירות למקהלה", "  . משמר הירדן )נ.ה. אימבר(12

 )מופיע גם בספר השירים תרפ"ב( 
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 7 'עמשירי ציון זמירות למקהלה", "  ן(ורדו. בנערינו ובזקנינו נלך )ג13

 0.63 0  12 'עמשירי ציון זמירות למקהלה", "   . שיר המעלות בצרתה14

 0.53 0  14 'עמשירי ציון זמירות למקהלה", "  . שיר המעלות אשא עיני15

 0.8 0 216 ניתוחו: 16 'עמ", זמירות למקהלהשירי ציון "   . שיר המעלות בשוב ה'16

 0.23 0 236ניתוחו:  2 'עמ"שירי תפילה, מחברת א'",     . לכה דודי17

 0.34 0   3 'עמשירי תפילה, מחברת א'", "    . התעוררי18

 0.26 0   6 'עמשירי תפילה, מחברת א'", "    . לכה דודי19

 0.45 0   7 'עמשירי תפילה, מחברת א'", "    . התעוררי20

 0.63 0   9 'עמשירי תפילה, מחברת א'", "    . השכיבנו21

 0.26 0   12 'עמשירי תפילה, מחברת א'", "    . מגן אבות 22

 0.35 0   13 'עמשירי תפילה, מחברת א'", "    . אדון עולם23

 0.14 0   15 'עמשירי תפילה, מחברת א'", "   . קדושה לשחרית24

 0.21 0   19 'עמשירי תפילה, מחברת א'", "    . יהי רצון25

 0.15 0   20 'עמשירי תפילה, מחברת א'", "    . יהי רצון 26

 0.36 0   24 'עמשירי תפילה, מחברת א'", "    . ממקומו27

 0.89 0 261ניתוחו:  25 'עמשירי תפילה, מחברת א'", "    . ישמחו 28

 "ספר השירים תרפ"ב"מופיע גם ב 

 0.17 0   26 'עמשירי תפילה, מחברת א'", "    . הללויה29

 0.42 0   28 'עמשירי תפילה, מחברת א'", "    . לא לנו30

 0.43 0  241 ניתוחו: 30 'עמשירי תפילה, מחברת א'", "    . מה אשיב31

 "ספר השירים תרפ"ב"מופיע גם ב 

 0.42 0   34 'עמשירי תפילה, מחברת א'", "    . תפילת גשם 32

 0.35 0   38 'עמשירי תפילה, מחברת א'", "     . טל33

 1 1   1 'עמספר השירים תרע"ב", "   (נח פינס. בחלומי )34

 1.05 1   2 'עמספר השירים תרע"ב", "   (נח פינס. אחותי )35

 0.32 0.07 24 ניתוחו: 4 'עמספר השירים תרע"ב", "  . את מי אני אוהב )ישראל טלר(36

 1 0.62   4 'עמספר השירים תרע"ב", "   (נח פינס. אמי )37

 0.62 1 206 ניתוחו: 7 'עמספר השירים תרע"ב", "  . ליתום )מיסודו של ביאליק( 38

 0.08 0.07   11 'עמספר השירים תרע"ב", "   . הילדים )בן זאב( 39

 0.08 1 200 ניתוחו: 12 'עמספר השירים תרע"ב", " ()נח פינס. שיר לכת לילדים ולילדות 40

 0.94 1   16 'עמספר השירים תרע"ב", "   ( נח פינס. שיר הלך  )41

 0.9 1 197 ניתוחו: 18 'עמספר השירים תרע"ב", "   . נס ציונה )נ' רוזנפלד(42
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 0.6 0.7 145 ניתוחו: 20 'עמספר השירים תרע"ב", "   (נח פינס. ל"ג בעומר )43

 0.75 0.75 201 ניתוחו: 23 'עמספר השירים תרע"ב", "   . הירדן )נ.ה. אימבר(44

 0.71 0.94 195 ניתוחו: 24 'עמספר השירים תרע"ב", " (נח פינס. עת במחולות נשתעשע )45

 0.38 1   26 'עמספר השירים תרע"ב", "   . מיכאל וסוסתו )?(46

 0.95 1   33 'עמספר השירים תרע"ב", "  (נח פינס. עת הביתה, עת )47

 0.75 1   39 'עמספר השירים תרע"ב", "  (נח פינס. שיר נער רועה )48

 0.47 1   42 'עמספר השירים תרע"ב", "   (נח פינס. התפילה )49

 0.81 0.88   46 'עמספר השירים תרע"ב", "  (נח פינס. פריחת הציפורים )50

 0.77 1   50 'עמספר השירים תרע"ב", "   (נח פינס. בחורף )51

 1 1   51 'עמספר השירים תרע"ב", "   . אל השדה )יעקב כהן(52

 0.34 0.56   52 'עמספר השירים תרע"ב", "  (נח פינסצלצלי האביב ). 53

 0.76 1   54 'עמספר השירים תרע"ב", "   (נח פינסזיו ) לירח. 54

 0.95 0.95   55 'עמספר השירים תרע"ב", "   ( נח פינס. באביב )55

 0.71 1 231 ניתוחו: 56 'עמספר השירים תרע"ב", "  (נח פינס. יהודי קטון אני )56

 0.07 1   57 'עמספר השירים תרע"ב", "  . אל הציפור )ח.נ. ביאליק(57

 0.90 1   62 'עמספר השירים תרע"ב", "  . פעמי משיח )יעקב כהן(58

 0.36 1 213 ניתוחו: 64 'עמספר השירים תרע"ב", "   . קבר רחל )א. שפירא(59

 0.53 0.95 227 ניתוחו: 66 'עמספר השירים תרע"ב", "  . נס ציונה )ש. טשרניחובסקי(60

 0.51 0.83 220 ניתוחו: 67 'עמספר השירים תרע"ב", "   . עתידות )יעקב כהן(61

 0.88 1 233 ניתוחו: 68 'עמספר השירים תרע"ב", "  עמי א'(-. זמר לשבת )בן62

 0.78 0 216 ניתוחו: 72 'עמספר השירים תרע"ב", "    . תהילים קכ"ו63

  0 218 ניתוחו: 74 'עמספר השירים תרע"ב", "    . תהילים קכ"ב64

 0.05 0.37   109 'עמספר השירים תרע"ב", "  . שיר ערב )א.צ. אידלסון(65

 0.59 0.9   110 'עמספר השירים תרע"ב", "  . באור שמש )יעקב כהן(66

 0.22 0    1 'עמספר השירים תרפ"ב", "   . השקד )ק.י. סילמן(67

 0 0 276 ניתוחו: 2 'עמספר השירים תרפ"ב", " ראש השנה לאילנות )ל. קיפניס(. 68

 0 0   3 'עמספר השירים תרפ"ב", "   . שקדיה )ל. קיפניס(69

 0 0   3 'עמספר השירים תרפ"ב", "   . יום פורים )ל. קיפניס(70

 0 0   5 'עמספר השירים תרפ"ב", "  . מה אוהב אליהו )ל. קיפניס(71

 0 0   6 'עמספר השירים תרפ"ב", "   )ל. קיפניס(. ירק לחג 72

 0 0   7 'עמספר השירים תרפ"ב", "   . שיר הבציר )?(73
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 0.25 0.25 265 ניתוחו: 8 'עמספר השירים תרפ"ב", " . זמר לסוכות )עפ"י טשרניחובסקי( 74

 0 0   10 'עמספר השירים תרפ"ב", " . החשמונאים הקטנים )ז. שניאור(75

 0.45 1   10 'עמספר השירים תרפ"ב", "   . חלות שבת )י. פיכמן(76

 0 0   11 'עמספר השירים תרפ"ב", "  . תפילת הגשם )י. פיכמן(77

 0.75 0   12 'עמספר השירים תרפ"ב", "   יפניס(ק. גנה לי )ל. 78

 0.35 1   12 'עמספר השירים תרפ"ב", "   . לפנים )נ. פינס(79

 0.33 1   13 'עמספר השירים תרפ"ב", "   . השבב )אסף הלוי(80

 0 0   14 'עמספר השירים תרפ"ב", "  . משחק אצבעות )ל. קיפניס(81

 0 0   14 'עמספר השירים תרפ"ב", "  לשוח )ל. קיפניס(. אין חשק לי 82

 0 0   15 'עמספר השירים תרפ"ב", "  . שיר האור )לוין קיפניס(83

 16 'עמספר השירים תרפ"ב", "  . הסבתא ונכדיה )ל. קיפניס(84

 0 0   19 'עמספר השירים תרפ"ב", "  . שיר הדגלים )ל. קיפניס(85

 0 0   21 'עמר השירים תרפ"ב", ספ"   . העדר )ל. קיפניס(86

 0 0   21'עמספר השירים תרפ"ב", "   . גורן דיש )ל. קיפניס(87

 לא נותח מפאת שגיאות דפוס רבות 26 'עמספר השירים תרפ"ב", "    . ותאמר ציון88

 0.2 0 275 ניתוחו: 27 'עמספר השירים תרפ"ב", "   . שמחו את ירושלים89

 0.5 0 247 ניתוחו: 28 'עמספר השירים תרפ"ב", "    . רוח ה' עלי90

 0.56 1   30 'עמספר השירים תרפ"ב", "  . אגדת הירדן )ד. פרישמן(91

 0.538 1   31 'עמספר השירים תרפ"ב", "  . למתנדבים בעם )ח.נ. ביאליק(92

 0.38 0.92 244 ניתוחו: 33 'עמספר השירים תרפ"ב", "  . חיים חדשים )טשרניחובסקי(93

 0.88 1   45 'עמספר השירים תרפ"ב", "  . שואלת את )יעקב כהן(94

 1 1 238 ניתוחו: 47 'עמספר השירים תרפ"ב", "  . משירי הבריונים )יעקב כהן(95

ֹ "מופיע גם ב   שית"שירי ציון בלוית המכ

 0 0 145 ניתוחו: 49 'עמספר השירים תרפ"ב", "   . המעפילים )ל. קיפניס(96

 69 'עמספר השירים תרפ"ב", "  . שיר ערב )א.צ. אידלסון(97

  מתוך האופרה "יפתח" 

 0.56 1 9 ניתוחו: 80 'עמספר השירים תרפ"ב", "  . לנשמת הרצל )א. ליבושיצקי(98

 0.25 0.71   97 'עמספר השירים תרפ"ב", "  . הגידי לי שמך )יעקב כהן(99

 מופיע גם ב"צלילי ארץ"

 0.93 1   99 'עמספר השירים תרפ"ב", "  . זיכריני )ש. טשרניחובסקי(100

 0.43 1   117 'עמספר השירים תרפ"ב", "  . עם אחד )י.ל. גורדון(101

 0.55 1   122 'עמספר השירים תרפ"ב", "  . משמר הירדן )נ.ה. אימבר(102
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 מופיע גם ב"שירי ציון זמירות למקהלה"

 0.78 0 216 ניתוחו: 125 'עמספר השירים תרפ"ב", "  . בשוב אדוני את שיבת ציון103

 "ב(ע)מופיע גם בספר השירים תר 

 0.43 0 241 ניתוחו: 129 'עמספר השירים תרפ"ב", "    . מה אשיב104

 מופיע גם ב"שירי תפילה"

 0.89 0 261ניתוחו:  154 'עמספר השירים תרפ"ב", "    . ישמחו105

 מופיע גם ב"שירי תפילה"

  166 'עמספר השירים תרפ"ב", " . שיר משחק לאור הירח )א.צ. אידלסון(106

 מתוך האופרה "יפתח" 

 0.91 0    2 'עמצלילי הארץ", "  . עורה ידידי )ר' יהודה הלוי(107

 0.16 0 273 ניתוחו:  3 'עמצלילי הארץ", "  )ר' יהודה הלוי(. עפרה 108

 0.76 0.73    5 'עמצלילי הארץ", "  . ואת )ש. טשרניחובסקי(109

 0.94 1    7 'עמצלילי הארץ", ". נצאה נגורה שאננים )ש. טשרניחובסקי(110

 0.44 0.96 241ניתוחו:   9 'עמצלילי הארץ", " . בין חגווי הסלע )ש. טשרניחובסקי(111

 0.77 0.94    11 'עמצלילי הארץ", "   . תרצה )יעקב כהן(112

 0.25 1 267 ניתוחו:  13 'עמצלילי הארץ", " . עם דמדומי החמה )ח.נ. ביאליק(113

 0.60 0.93    20 'עמצלילי הארץ", "  . וידעתם )ש. טשרניחובסקי(114

 0.28 1 248 ניתוחו:  21 'עמצלילי הארץ", " . הכניסיני תחת כנפך )ח.נ. ביאליק(115

ֹ "מופיע גם ב   שית"שירי ציון בלוית המכ

 0 0.07    28 'עמצלילי הארץ", " . שיר משחק החיפוש )א.צ. אידלסון(116

 מתוך האופרה "יפתח" 

 0.38 1    30 'עמצלילי הארץ", "  . על פני חלפה יונה )יעקב כהן(117

 0.03 0    31 'עמצלילי הארץ", "  . ידידי השכחת )ר. יהודה הלוי(118

 0 0    34 'עמצלילי הארץ", "  . שירת הבודד )יעקב כהן(119

 0.42 0.94    56 'עמצלילי הארץ", "  . לבשו נא עוז )ח.נ. ביאליק(120

 0.25 0.71    2 'עמצלילי אביב", "  . הגידי לי שמך )יעקב כהן(121

 מופיע גם בספר השירים תרפ"ב 

 0 1    3 'עמצלילי אביב", "  . למרים )ש. טשרניחובסקי(122

 0.65 0.65    4 'עמצלילי אביב", "  . זכריני )ש. טשרניחובסקי(123

 5 'עמצלילי אביב", "  . צד צדתיני )א.צ. אידלסון(124

 מתוך האופרה "יפתח" 

 253 ניתוחו:  8 'עמצלילי אביב", "  . יפי הארץ )א.צ. אידלסון(125

 מתוך האופרה "יפתח" 

 9 'עמצלילי אביב", "  . קריאה לשלום )א.צ. אידלסון(126

211 
 

מידת 

אשכנזיות 

 הטקסט

מידת 

אשכנזיות 

 הלחן



 נספח שמות השירים

 

 מתוך האופרה "יפתח" 

 11 'עמצלילי אביב", " . שיר הניצחון ליפתח )א.צ. אידלסון(127

 מתוך האופרה "יפתח" 

"גליונות לגננות"  )ל. קיפניס(. עגבניה אדמוניה 128
639
 

 253 ניתוחו:  חיזיון נגיני בחמש מערכות    . יפתח912

 

iii . שירי יואל אנגל 

 שירי יואל אנגל ביידיש .א

 

 253 ניתוחו: 25יודישע קינדער לידער", עמוד  50"   הנביא אליהו .1

 25יודישע קינדער לידער", עמוד  50"  געוויטער אין געבעט דאס .2

 387ניתוחו:  26יודישע קינדער לידער", עמוד  50"   למשה בקשה .3

 365ניתוחו:  26יודישע קינדער לידער", עמוד  50"   ליכט שבת .4

 342ניתוחו:  27יודישע קינדער לידער", עמוד  50"  השמשות בין שבת .5

 27יודישע קינדער לידער", עמוד  50"    שבועות .6

 28יודישע קינדער לידער", עמוד  50"    סוכה אין .7

 29יודישע קינדער לידער", עמוד  50"    חנוכה .8

 29יודישע קינדער לידער", עמוד  50"   מנות שלח .9

 30יודישע קינדער לידער", עמוד  50"  רענגל א גיב גאט גאט .10

 30יודישע קינדער לידער", עמוד  50"  קערנדל זריעה דאס .11

 380ניתוחו:  30יודישע קינדער לידער", עמוד  50"   קארעהאד .12

 341ניתוחו:  31יודישע קינדער לידער", עמוד  50"  קארנשוועסטערלאך די .13

 31יודישע קינדער לידער", עמוד  50"   שפאצירליד .14

 339ניתוחו:  32יודישע קינדער לידער", עמוד  50"   הערבסטליד .15
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 נספח תרגומי השירים ביידיש שהופיעו בעבודה

שמתורגם מתוך "אתא בוקר". תרגומיו של כל התרגומים נעשו על ידי הסופר שמחה בן ציון, למעט המשפט 

 שמחה בן ציון אמנותיים, ועל כן לא תמיד משקפים מילה במילה את תוכנו של הטקסט היידי.
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שבת בלילה, אור בבית הכנסת, אור 

 בבית, ויענקל אורז את הדברים.

 "!"אלוהי אברהם, יצחק ויעקב
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with Ashkenazi Hebrew (both Idelsohn and Krachevski learned Ashkenazi Hebrew in 

their youth, in the synagogue, while Engel learned Hebrew in Berlin before his 

immigration to the Land of Israel. Even if the Hebrew Engel studied, was not entirely 

grammatical, it was far more modern than that which Idelsohn and Krachevski 

learned in their youth). It is also possible that the difference between the composers is 

due to the period in which they arrived (Idelsohn and Krachevski arrived in the first 

decade of the twentieth century, while Engel immigrated in 1924), or maybe simply 

due to their different talents. Quite likely all these factors together shaped the variance 

in their styles. 

Yet, a review of articles about authors and poets who immigrated during the second 

Aliyah, reveals that the results of this research joins patterns of writing, thought, and 

feelings, that were shared by other artists who occupied themselves with language, 

and they too were part of the second and third Aliyah. Like Karchevski and Idelsohn, 

other authors in the second Aliyah struggled with their art in their literary capacity, 

with their relationship to the Land of Israel, and to the revival of the Hebrew 

language. And like Engel, other authors in the third Aliyah also integrated their 

Aliyah, their ideology, and the development of the Land of Israel in their art. 

This research describes the various composing styles of these three composers, and 

deals with the causes and factors that brought about the changes in composing, among 

them personal, historical and ideological reasons. The research is centered on the 

connection between text and music, and the change in the accentuation that Hebrew 

experienced, which caused the changes in the composing style of all three composers. 

The uniqueness of this research is based on two points: the first, the mapping and 

analysis of the extensive body of songs of each of these composers, the second unique 

approach of this research is offering a new way to analyze the connection between 

text and music. This research shows that this type of analysis can be applied at the 

level of a single song, but can equally be applied to a large oeuvre. Through this type 

of analysis it is not only possible to reach inclusive results relating to large oeuvres, 

but also to show the connections and similarity between the style of one composer and 

styles of other artists in the field of language, like authors and poets. 
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say that he composed the texts at face value, without repeating words or changing the 

text structurally. When Idelsohn composed in the language he was less fluent in, the 

grammatical accentuation, his compositions became more complex and quite 

convoluted: clarity of meter is lacking in these songs, the rhythms are complicated, 

the structure more complex, and there is an extreme lack of unity between the accents 

in the text, the musical rhythm and different melodic accentuations, which has a 

negative influence on the understanding of the text as well as on the understanding of 

the accentuation in the song.  

These two different styles of composing in grammatical Hebrew have the same origin: 

both the diminishing of the rhythmical components of Karchevski and the 

exaggerated complexity of Idelsohn's composing, are due to the discomfort of these 

composers in writing in a pronunciation they are not used to. The change in the style 

of writing of these two composers is not due to the musical characteristics of 

grammatical Hebrew, which are different from the ones in Ashkenazi Hebrew. Most 

ofthescoresinwhichthechangesoccurred,aren’tscoresthataredirectlyrelatedto

the rhythm of the language, or the accentuation. The changes that occurred in the 

compositions of Karchevski and Idelsohn are due to their unfamiliarity in the use of 

grammatical Hebrew, and not due to the natural rhythm inherent in the language. 

The change in the musical style of Engel, however, is mainly due to the language 

itself, rather than to his connection to it. The upward melodic curves, which 

characterize his compositions in grammatical Hebrew in contrast to the downward 

curves in his compositions in Yiddish have their origin in the quantitative difference 

in ultimate and penultimate accented words in the two languages. Engel usually 

composes penultimate accented words in the same manner in both languages, and this 

is equally true for ultimate accented words. The origin of the difference in writing in 

the two languages is the natural melody of each language, and not the level ease Engel 

has in using them.  

The variance described above between the composing styles of Idelsohn and 

Krachevski and the composing style of Engel result from a number of reasons. It is 

difficult to assess whether the origin of this variance is related to the different ages of 

the composers (Engel immigrated at a later age, whereas Idelsohn and Krachevski 

immigrated at the start of their musical career) or to the level of their acquaintance 
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melody. In this way Engel tries to restore something of the large number of feminine 

ending in Yiddish. 

In examining the scales, we notice the same trend, which announces the beginning of 

a changing perception of modality with all three composers as they are composing in 

grammatical Hebrew. In Ashkenazi Hebrew and in Yiddish all three compose tonal 

compositions. This tonality is often minor or includes Eastern European modes that 

are close to minor mode. Their composing in grammatical Hebrew is tonal as well, 

but the inclusion of Aeolian, Mixolydian, Dorian and Phrygian can be discerned in the 

compositions of all three composers, modes that during the next decades will be 

included in the essence of "the style of the Land of Israel", and their very first 

budding can be found in the works of the three composers of this research. 

As mentioned before, in examining the entirety of the styles of the three composers in 

this research, in Ashkenazi Hebrew, Yiddish and grammatical Hebrew, it one can find 

a certain similarity in the style of composing of Idelsohn and Krachevski and this is in 

contrast to Engel's composing. These findings came about from the analysis of 

Idelsohn and Krachevski's songs and show that most of the changes in their styles 

occurred when they changed from composing in Ashkenazi Hebrew to composing in 

grammatical Hebrew. And they are not related to the accentuation in the word, but to 

their new understanding of the language, and their feeling of ease with these changes. 

In Krachevski's case, his ease with Ashkenazi Hebrew is expressed in flowing 

compositions, many melismas and is varied in rhythms and rich in sounds. There is a 

complexityinthelocationofthevariousmusicalaccents,whicharen’talwaysfound

on the natural place of the accent and add another level of complexity to the song. 

And equally there is a complex use of the texts, which is raw material in the hands of 

Krachevski, allowing for structural changes. Idelsohn's ease in composing stems from 

ordered and organized writing, sentences with a clear structure, and gives a clear, 

rhythmical composition and clarity for the accentuation in relation to the meter of the 

song. 

At the time of Karchevski's composing in grammatical Hebrew, in which he is less 

fluent, his compositions become less complex in many ways: the numerous repetition 

of the same sound, a lack of melismas, a limited number of rhythms, while there is 

unity between the accent in the word and other musical accents. On the whole one can 
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four symmetrical measures – four measures, and their compositions are simple and 

well organized in meter and rhythm, and generally match the poetic meter, except for 

a word here and there in each song. In contrast, Idelsohn's compositions in 

grammatical Hebrew are far more complex:  convoluted rhythms, the feeling of meter 

is compromised, the melody may at times be of an unusual range and challenging to 

perform, and there is a lack of a well-thought-out match between the accent in the 

word and their placement, in the context of the poetic meter of the song. 

In contrast to these two composers, whose style in composing is due to their degree of 

ease with the language in which they composed, no noticeable effort can be detected 

in Engel's compositions in either language. The difference in style between his 

melodies in Yiddish and those in grammatical Hebrew are due to the characteristics of 

each language, as well as the number of words with ultimate or penultimate accents in 

each language. Yiddish is particularly rich in words with penultimate accents.  The 

compositions of Engel with penultimate accents are characterized by a downward 

movement or static movement. This motility often also influences the movement of 

words, that aren't penultimate, but are adjacent to them. Therefore, the melodic curve 

during the phrases of those songs is in a downward direction. In the phrase endings a 

downward movement or static movement is common, and many phrases have a 

feminine ending. In contrast to Yiddish, grammatical Hebrew is rich in ultimate 

accented words. Engel's compositions with these words are often characterized by an 

upward movement. This upward movement of ultimate accented words often 

influences the words around them, so that they too get an upward movement. 

Therefore many of the phrases in Engel's songs in grammatical Hebrew are 

characterized by an upward melodic curve. Many of the phrase endings in these songs 

also end in an upward curve. 

Yet, one characteristic is included in Engel's songs, written in grammatical Hebrew 

that is not related to the language, but to the attempt to copy a component that is 

imbedded in Yiddish: Engel uses more feminine phrase endings than would be 

expected in a language with the ultimate accent like grammatical Hebrew. The texts 

generally have many masculine endings of lines (the accent falls on the last syllable). 

Engel has a tendency to compose a certain part of these ending in feminine form, by 

adding a melisma to the last syllable of the sentence. The addition of this melisma 

causes the change from the masculine form in the text to the feminine ending in the 
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The examinations yielded different results for each of the composers, but in spite of 

the different result, it is possible to see a similar attitude to the two kinds of 

accentuation of Idelsohn and Krachevski, as well as the difference between these two 

and Engel. The style of the compositions of Idelsohn and Krachevski in Ashkenazi 

Hebrew prove the sense of ease they have in composing in this language, while their 

compositions in grammatical Hebrew show a clear sense of discomfort using the 

language. On the other hand, in Engel's compositions there were no real differences in 

the sense of comfort in composing in two languages (Yiddish and grammatical 

Hebrew). Many of the differences in his styles of compositions are a result of the 

difference that exists between those two languages, as to where the accent comes in 

the word, and thus Engel tended to compose and use the words differently, depending 

on the ultimate or penultimate accent, unrelated to the language. 

Following there is a description of the personal style of the three composers, and the 

differences in their style in grammatical Hebrew compared to Ashkenazi Hebrew or 

Yiddish: 

The compositions of Krachevski in Ashkenazi Hebrew are very melodic: rich in 

expression, varied in the pitch (of the tones) and in the length of the notes, with short  

melismas (the longest of them contains four sounds) and many phrases with a 

feminine ending (i.e. ending on a weak beat), and their melodic movements tends to 

be a soft and lyric movement of two equal notes (where the first is more stressed than 

the second). Krachevski's relationship to the texts is complex: he repeats words, often 

making changes within the original text. Equally there exists a complexity in the 

placement of various musical accents, which don't always correspond to the 

accentuation of the words or to the poetic meter accents. In his compositions in 

grammatical Hebrew, on the other hand, we notice some paucity in the musical 

expressions. There are many subsequent repetitions of the same note, far fewer 

rhythms, a greater shortage of  melismas, as well as a much less complex relationship 

to the text, which is composed in simple form: without repeating notes or changing 

the structure of the text. There exists a unity in his grammatical writing between the 

musical accents and the textual and linguistic accents. 

The compositions in Ashkenazi Hebrew of the composer Avraham Zvi Idelsohn are 

symmetrical and ordered: Most of the Ashkenazi melodies are gathered in phrases of 
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issues, as well as the connections between the text and the melody; and each of these 

as they relate to the kind of stress in each song, in an effort to find those areas in 

which there is a stylistic difference between the songs that belong to the different 

accentuations. The statistical tests included the number of different rythmic values in 

each song, the relation between the fastest and slowest rythmic values, the presence or 

absence of an upbeat in the song’soutset,the songs’melodicrange, the number of 

consecutive repetitions of the same note, the number of melismas and their length, 

and also whether the phrases end on a strong beat or a weak one. Melodic movement 

between syllables was examined both in word endings and in conclusions of phrases. 

Placementofsongs’strongbeatsandaccentsinrelationtomelodicpeaksinthesong

to the high point in the height of the note or the melismtic syllable, in order to check 

whether there is a unity between these components, or whether they can be found in 

diverse spots in the musical phrase. We also checked the number of repetitions of 

musical phrases, parts of phrases and single words in the song. Looking at the scales, 

we checked the modality and tonality of the song, the number of movements from one 

scale to another. All these variances, mentioned above, were correlated with the 

accentuation of the song, with the purpose to discover whether there are stylistic 

characteristics that can be distinguished between the Ashkenazi and the grammatical 

Hebrew melodies.  

Obviously, these examinations are partly dependent on the nature of the language, as 

well as on the placement of the stressed syllable. These examinations are related to 

the style of the ending of phrases and endings of words, as well as a check whether 

there exists an upbeat or not. The remaining examinations trace the style in general, 

thevariancespresentinthestyleofthesongs,wheretheresultsaren’tduetothe

nature of the language, but are due to other causes. This research is trying to trace the 

different factors, that brought about the change in style, and to understand their 

sources. 

In addition to the statistical examination, we have also conducted a qualitative study. 

An analysis of each and every song included mapping the poetic meter as well as 

mapping the way in which the composer chose to use the poetic meter: to what extent 

the original poetic meter has been preserved, or conversely completely ignored. We 

also analyzed unique characteristics of the song, which could not be expressed in the 

overall statistical analysis.  
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Abstract 
This research addresses the composition style of the main three Hebrew song 

composers who were active in Eretz Israel in the first three decades of the twentieth 

century. An immense transition occurred during this period in the pronunciation of the 

spoken Hebrew language, with most European immigrants switching from Ashkenazi 

to grammatical pronunciation. Ashkenazi pronunciation shifts the accentuation in last-

syllable-stressed words backwards, to the penultimate position. The research 

hypothesis was that composing in two dialects of so widely differing meters [rhythm] 

will yield distinct musical traits. 

The composers active in Eretz Israel during those years were Abraham Zvi Idelsohn, 

who resided here between 1907-1921, Chanina Krachevsky, who immigrated to Eretz 

Israel in 1908 and lived here until his death in 1925, and Joel Engel, who immigrated 

in 1924 at a much older age and lived here the last three years of his life. This 

research probes their musical style and the transformation thereof, brought upon by 

this acute change of lingual stress position. 

ChaninaKrachevsky’sandAbrahamZviIdelsohn’sworksarehereinexaminedasfor

the effect of change in syllable stressing between Ashkenazi and grammatical Hebrew 

pronunciation. Engel composed many songs in Yiddish and in grammatical Hebrew, 

and only few in Ashkenazi Hebrew, therefore most of the quantitative analysis here 

compares his Yiddish songs to the grammatical Hebrew ones. 

The idea behind this research is that the change in the location of the accent in the 

word is a musical component of language, and it can therefore be expected that this 

will cause changes in the style of the composer, who switched from composing in 

Ashkenazi Hebrew to composing in grammatical Hebrew. Some changes are affected 

directly by the changed location of the accent, for example rhythmic changes or 

changes related to the melodic movement between the last two syllables of the word. 

The source of additional changes, if there are any, may not be related to the changed 

location of the accent, but to other influences on the style, such as ideology or level of 

comfort the composer feels in an unfamiliar language. 

Both a qualitative method and a quantitative statistical method have been used in this 

research. The statistical test has been applied to melodic, rhythmic and structural 
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