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  מבוא

העברית על ידי משוררים  שירי זמר שנכתבו בשפה 83ססת על קורפוס בן ובזו מ העבוד

המחקר . 1927-1958 בין השניםוהולחנו על ידי המלחין יואל ולבה , וניםופזמונאים ש

, אביב-תלאוניברסיטת בבארכיון למוסיקה ישראלית  אמצנה מתבסס על עזבונו של המלחין

ד כתב היד לא שר בהם במקרים בודדים. כולל בין היתר את כתבי היד של שירי הזמרו

  . על תווים שהוצאו לאור במסגרת שירונים סתמכתיה ,מקוריה

בת  - ולבה -לעיסוק ביצירתו המוסיקלית של ולבה הגעתי בעקבות פנייתה של אילה יפתח

ת שיתמקדו ביצירה המוסיקלית של /בחפשה אחר חוקר, אביב-לאוניברסיטת תל -המלחין 

ון גדול הכולל גם יצירות זביההחלטה לחקור דווקא את שירי הזמר של המלחין מתוך ע. אביה

כמה משיריו : במכלול יצירתו וז סוגהשל  הנובעת בעיקר מחשיבות, מנותיות ועיבודיםא

וכן , שירה בציבורבערבי , ובתי הספרילדים הבגני  ,ומועדים בחגים ממשיכים להיות מושרים

העברי הזמר  שירי שוב במכלולחופסים מקום תהם , יתרה מכך. יקודי העםנרקדים במעגלי ר

עשור שלהי הב חל להתגבשישראלי שהארצייצגים של הסגנון הכמ, באותה תקופה חוברוש

  . 20 -של המאה ה לישיהש

, שירי הזמר של ולבה את המוסיקליות המאפיינותלחשוף את התכונות קר היא מטרת המח

  . ווייחוד פעל הזמר העבריבממקומו  ,ל סגנונו המוסיקלי של המלחיןלעמוד עבאמצעותן ו

 :העבודה נחלקת לשלושה חלקים

על ה השפע ישתוך הנחה כי לרקע זה מ עוסק ברקע לכתיבת שירי הזמר ראשוןהחלק ה •

 יואל חייו של תולדות" -ראשון ה: פרקים שלושהכולל  הוא. סגנונו המוסיקלי של המלחין

חשף נמוסיקליים אליהם המוסיקלי ולמקורות התוך תשומת לב מיוחדת לחינוכו  "ולבה

, סוקר את עיסוקיו המוסיקליים השונים -" המוסיקאי יואל ולבה" -השני הפרק ; דותוביל

מחקר מנותיות ואהלחנת יצירות , הלחנת שירי זמר, ניצוח ,ביניהם הוראת מוסיקה

 אשר" יואל ולבה שלשירי הזמר  -תיחום קורפוס המחקר " -השלישי  הפרק .יוגלווסיקמ

הגדרתה , חי תוך התייחסות לסוגת הזמר העבריתוחם את גבולות קורפוס המחקר הנוכ

 . וגבולותיה

 פרמטריםבאמצעות ניתוח ה בוחן את מגוון המאפיינים של שירי הזמר שניהחלק ה  •

תנועה  ,השלד המלודי וצלילים סטרוקטורליים, סולמיותה, מרקםה: המוסיקליים השונים

 הארגון הקצבי, חןיחסי התמליל והל, מנעדה, אופייניות תבניות מלודיותו מלודית

לעיתים בגרסתם השלמה ולעיתים , בחלק זה מובאים תוויהם של שירי הזמר .מבנההו

 .  5' גרסאות התווים המלאות מובאות בנספח מס. בגרסתם החלקית
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הוא . ומסקנות הנובעות מפרקי העבודה הקודמיםסיכום מוקדש ל שלישיהחלק ה       •

תוך התייחסות למקומם של שירי הזמר , וייחודומתמצת את סגנונו המוסיקלי של ולבה 

  . שלו במכלול פעילותו המוסיקלית ובזמר העברי בן זמנו
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  רקע: לק ראשוןח
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תולדות חייו של יואל ולבה. 1
1

  

שלושה מהשני , בעיירה שפטובקה שבחבל ווהלין באוקראינה 23.9.1898 -יואל ולבה נולד ב

ורבי שלום ולבה שהיה סוחר  )לבית פלר( חיה הינדה -דוקים איהודים אמידים ו, הוריו. בנים

חינוך  העניקו לבניהם ,וגבאי של אחד מבתי הכנסת של העיירה" הגילדה הראשונה"עצים מן 

אהבתו של יואל למוסיקה התעוררה עוד בשחר . ומנעו התערותם בחברה הלא יהודיתתורני 

כמו גם ליצירות של גדולי  ,נחשף לזמירות היהודיות בבית הוריו ובבית הכנסתכש ,ילדותו

כל מכשיר שהיה . מלחיני המוסיקה המערבית להן האזין בסתר בחצר הכנסייה בעיר מגוריו

הכריז מלחמה על שועל כך קיבל לא פעם את נזיפת אביו  ,פך בידיו לכלי נגינהמצוי בביתו ה

קנה כינור ופנה לכליזמר , גנב מקופת אביו חמישה רובל אחד םיו. כל צורה של נגינה בביתו

מד בסתר ל ,תחת הדרכתו. זיידל מזלסלבל שעמד בראש להקת הנגנים של העיירה בחתונות

, ודיםהצטרף לתזמורת חובבים בה חברו יחדיו יה 17בגיל . נגינה בכינור ובכלים נוספים

    .הבראש למנצח העומדשנתיים התמנה  לאחרו ,אוקראינים ופולנים, רוסים

בעוד , הלכה וגברה התעניינותו של יואל בתנועה הציונית, מוסיקלייםבמקביל לעיסוקיו ה

נהיה לסופר  ,)בוריס(ברוך  -אחיו הבכור . ששני אחיו התערו היטב בחיי החברה הרוסית

ושמר בגאווה על זהותו  ופרסם ברוסית ספרי מחקר וביקורת כתב, ולמבקר ספרותי מוכר

עבד באחד ממפעלי לנינגראד , האח הצעיר, בצלאל. אם כי לא מצא עניין בציונות ,הודיתהי

  . שנייההימים שצרו הגרמנים על העיר במלחמת העולם ה 900ונספה במצור בן 

 ,הצהרת בלפור, הרוסיתביניהם המהפכה , המאורעות שהסעירו את העולם באותן שנים

, והטבח ביהודי אוקראינה בריטיםהשראל על ידי כיבוש ארץ י, מלחמת העולם הראשונה סיום

 20 -הצטרף לקבוצה של כ 1920בשנת . הביאו את ולבה להחלטה לעלות לארץ ישראל

בעזרת המרכז . עשו דרכם לישראל באוניהש" החלוץ"חברים בתנועת , עירים בני עיירתוצ

יוצאי ארבע  חברים 90 -שובצו כ, בראשות יעקב אפטר" הפועל הצעיר"החקלאי של מפלגת 

נקודה שהוקמה על ההר  -" הר כנרת"קרקע בההכשרות ממזרח אירופה לעבודות הכשרת 

  . מול המושבה כנרת

  בצמח בא : "אחד מחברי הקבוצה מתאר את הרגעים המרגשים לאחר הגעתם לצמח ברכבת

לץ ח, בהגיענו למקום בו יוצא הירדן מהכנרת. 'והובילנו לדגניה א, גורדון הזקן. ד. לפגשנו א

כאן נעבור את , מי הירדן יוצאים מהכנרת, ילדים, כאן: "מרווגורדון את נעליו ונכנס המימה בא

וחזק היה רישומו של , אם כי לא ידענו עדיין את האיש, גדול היה הרושם של דבריו". הירדן

. אותו יום תקענו יתד בהר המשקיף על כנרת ודגניה. הגענו למחוז חפצנו, אכן. נוף הכנרת

פתחנו דף חדש בחיינו . כי גם אנו בין הבונים והמגשימים, ייפים היינו אבל מאושריםע

                                                 
1
הנמצאות בעיזבון המלחין בארכיון למוסיקה ישראלית קורות חיים ותונות ימבוסס על כתבות מן הע פרק זה 

 . ולבה-יפתחאילה  -דבריה של בת המלחין  על וכן ,אביב- באוניברסיטת תל
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  2!"הרגשנו יתר אחריות בצעדינוו

החיים עבורו ועבור חברי . עסק ולבה בהכשרת אדמת ההר ובלילות עסק בשמירה ביום

. ב"וכמעט שהתפתה להיענות להזמנת דודתו לעזוב לארה ,הקבוצה היו קשים מנשוא

הוחלט כי רק בני הכשרה אחת  ,1923ארץ בשנת הפקד את שת המשבר הכלכלי בעקבו

בהגרלה שערכו הוכרע כי קבוצת שפטובקה היא זו . מתוך הארבע יורשו להישאר בהר כנרת

. אולם בסופו של דבר הוחלט על הורדת היישוב מהקרקע ופיזור הקבוצה כולה, שתישאר

בוש יי, סלילת כבישים, שמירה: ודה מזדמנתולבה החל לנדוד ברחבי הארץ ולעבוד בכל עב

 -חלומו היה להיות חקלאי  .נגרות וזגגות, עבודה בפרדסים, )שם חלה במלריה(ביצות 

אך הוא התקשה . ואכן הצליח לרכוש חלקת אדמה בחדרה ולהקים משק משלו, מושבניק

 הצטרף לאחת מקבוצותו החקלאינטש את משקו  ,1925 -להתפרנס מעבודת האדמה וב

והוציא  אביב- תלהחל ללמוד בגימנסיית ערב ב במקביל. אביב-תלהבנייה שבנו את בתי 

  . וכן אירגן פעילויות מוסיקליות שונות בקרב הקהילה, תעודת בגרות

  הודות להיתר מיוחד שניתן לו על ידי השלטון  ,הגיע ארצה שלום ולבה האב 1926בשנת 

  האב האמיד קנה מגרש . ם ארצות אחרותהקומוניסטי כאחד מבעלי ההון שהורשו לסחור ע

העומד ' א 34' שלימים הפך לבניין מס צריף םהקי, ויחד עם בנו ,אביב- תלברחוב העבודה ב

חזר  כשנה לאחר מכן. ברה לידיים אחרותאם כי הבעלות עליו ע, על תילו עד עצם היום הזה

דירות הבניין בן שלוש  .אך אין ספק כי ביקורו בארץ העניק לבנו עוגן כלכלי, האב למולדתו

 מה שהיווה מקור פרנסה משמעותי, הקומות ברחוב העבודה הושכרו לדיירים שונים

  . משפחת ולבה לאורך השניםל

. הביאה על ישראל משבר קשה שלא פסח גם על ולבה שמצא עצמו מובטל 1927שנת 

. יטרהבמנדולינה וג פרטיים לראשונה חדל מעבודת הכפיים ופנה למתן שיעורי נגינה

. קיבל סיוע שאפשר לו לסעוד ארוחת צהריים חמה במטבח הפועלים אחת לשבוע ,מקבילב

והוא החל , מקהלות ותזמורות נודעה אט אט לנצח עלהעובדה שידע לנגן בכמה כלי נגינה ו

, והרצליה אביב-תל, רחובות, נס ציונה, לארגן מקהלות פועלים ותזמורות מנדולינות בחדרה

ועם , החל לנסות את כוחו בהלחנה, במקביל. טקסים ואירועים חברתיים, םאיתן הופיע בחגי

, הצלחתו לא גרמה לשאננות בקרבואולם . הזמן שרו ברחבי הארץ את שיריו ורקדו לצליליהם

תחילה פנה . זו רק חיזקה בו את ההכרה כי הוא זקוק להשכלה רחבה יותר - נהפוך הוא 

אולם בשל הקשיים הכלכליים לא יכול , תל אביבברנר ב' ס למוסיקה ברח"ללימודים בביה

לבסוף הגיע להסדר עם בית הספר כי יילמד באופן פרטי . מודיו לאורך זמןבליהיה להמשיך 

הרמוניה  מדבהמשך ל .למידת הקונסרבטוריוןתאז  הייתהש הדסה ביריביסאצל 

 ,לטר שטרנברגקומפוזיציה אצל אידלסון ואריך וו, שור 'פרופו ריגר. אצל אקונטרפונקט ו

                                                 
2
נמצא בעיזבון המלחין בארכיון למוסיקה  .נוספים ביבליוגרפיםאין פרטים (" קורות חיים: יואל ולבה". אלעזר. ש 
  ).אביב-תלשראלית באוניברסיטת י
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  . יעקובסון. וניצוח אצל ד

בוגרת גימנסיה  ,ילידת קמיניץ פודולסק שבאוקראינה ,נישא ולבה לצילה פולק 1931בשנת 

החלה בלימודי רפואה רנוביץ סמינר יהודי לגננות ולאחר מכן 'יימה בצשס רוסית

ם כאחות עבדה עשרות שני. 1925בשנת  אותם לא סיימה בשל עלייתה לארץ, אוניברסיטהב

  . אביב-תלב" הדסה"בבית החולים 

  סע ונ, באופן מקצועי במוסד פורמאלי גשים ולבה את חלומו ללמוד מוסיקהה 1933בשנת 

אולם לאחר חודשים ספורים , ללמוד קומפוזיציה בקונסרבטוריון של וינה אצל האנס גאל

, חיה-אילה, צילהנולדה בתם הבכורה של יואל ו 1935בשנת . פסיק את לימודיו וחזר ארצהה

זר ולבה לוינה ח, שנתיים לאחר מכן. אמו של ולבה -  הינדה- חיהשנקראה על שם סבתה 

מתדרדר המצב הכלכלי בארץ והעוני אינו פוסח על רעייתו , בתקופה זו. השלים את לימודיול

צילה לא הצליחה להשכיר את הדירות בבניין שהיה . צילה שנותרה לבדה עם בתם התינוקת

למרות . וכן חלתה בדלקת חריפה בידה ואושפזה בבית החולים בו עבדה ,המשפחהבבעלות 

. וחזר ארצה מורה למוסיקהכקיבל את הסמכתו , השלים ולבה את לימודיו בוינה, הקשיים

נפרדו בני הזוג ומכרו את הבניין שהיה בבעלותם במטרה להשיב את  40 - ראשית שנות הב

  . חובותיהם הגדולים

: אביב-תלמוסיקלית בכמה בתי ספר ב -תמסר ולבה לעבודה פדגוגית ה ,ארצה עם חזרתו

תחיל לעבוד בבית המדרש הוכן , "הירקון"ו" החשמונאים", "השחר", לבנים" אחד העם"

 1944בשנת  .לצידו של יצחק אדל וינסקי כמורה לחלילית וקונצרטינהש ל"למורות ולגננות ע

לגימלאות  יצא 1958בשנת . לד בנם ישראלנו 1946 - בשנית לעדינה קפלן וב נישא ולבה

קרן "וולטר גראף ובתמיכתה של  'בשלישית לוינה ללימודי דוקטורט בהנחיית פרופ נסעו

הגיש את עבודת המחקר שלו שהעניקה לו את  1964בשנת ". ישראל - התרבות אמריקה 

   ."דוקטור לפילוסופיה"התואר 

שנה שלא  45לאחר  ,רוך בלנינגראדהחליט ולבה לנסוע לפגוש את אחיו ב 1965בשנת 

קיבל ולבה מברק , לאחר שסיים את כל ההכנות הדרושות, סמוך למועד הנסיעה. נפגשו

  . המבשר על מות אחיו

אישתו  - ולבה-ועדינה קפלן ,1973בשנת נפטרה , של ולבה אישתו הראשונה - צילה פולק

  . 3.3.1982 - ב אביב-תליואל ולבה נפטר ב. 1979נפטרה בשנת , שנייהה
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מוסיקאיה יואל ולבה. 2
3
  

  הוראת מוסיקה לילדים ונוער : עסק ולבה במגוון רחב של פעילויות מוסיקליות ,במהלך חייו

  יצירות אמנותיות הלחנת, שירי זמר הלחנת, ניצוח על מקהלות ותזמורות ,וכן למורות וגננות

  אם בשיעורים , מוסיקלי בשנותיו הראשונות בארץ עסק בעיקר בחינוך. ומחקר מוסיקולוגי

במקביל לעבודתו . קהילהובואם בהקמתן של מקהלות ותזמורות בבתי ספר  פרטיים שנתן

ועל כן , ם איתם עבדעלה הצורך באספקת חומרים מוסיקליים לביצוע בידי הגופי, החינוכית

עם רכישתה של השכלה מוסיקלית . נגינה וריקוד, שירי זמר לצרכי שירה חיבורפנה גם ל

 הלחנתוכן  בהדרגה לעיסוקים אחרים כגון הכשרת מורים למוסיקה ולבה פנה ,ליתאורמפ

הרחיב את , בהמשך. בה יכול היה ליישם באופן מלא יותר את אשר למד, מוסיקה אמנותית

  . פעילות ששירתה באופן ישיר את עבודתו כמלחין, לתחום המחקר גם פעילותו המוסיקלית

  

  מנצחהמורה והולבה . א2

אחד . נוך המוסיקלי היה תחום עיסוקו העיקרי של ולבה לאורך מרבית שנות עבודתוהחי

  ,ימיםמרשמקהלותיו הגיעו להישגים . מתחומי ההוראה העיקריים בהם התמקד היה הזמרה

אשר זכתה בפרס הראשון , כולן בנות עולי תימן, "ירקוןה"ס "הנערות מביה 80ביניהן מקהלת 

. ם החשוביםיה ראה בפרס זה את אחד מהישגיו הפדגוגיולב 4.בתחרות מקהלות ארצית

. עיסוק מרכזי נוסף של ולבה בתחום החינוך המוסיקלי היה ניצוח על תזמורות מנדולינות

מנדולינה לתפוס מקום חשוב בחינוך המוסיקלי ההחלה  20 -של המאה ה 20 -בשנות ה

ביניהן כמה , נדולינותברחבי הארץ החלו לקום תזמורות מ. ככלי זול וקל ללימוד בארץ

מושבה  -ה יבהרצל הייתה ולבה הראשונה בתזמורות שהקים. פועלות עד עצם היום הזהש

ועם ערב היו חובבי , היו יוצאים עם שחר למלאכת יומם התושבים. צעירה של עולים חדשים

תלויה  עד היום. תזמורת בצריף הציבורי שבמושבהההמוסיקה שביניהם מתייצבים לחזרת 

זמורת תשל  1927בהרצליה תמונה משנת " אשוניםריד "ל בית ש שנייהה בקומה

, לאחר שרכש את ההשכלה המתאימה לכך, בשלב מאוחר יותר בחייו. 5מנדולינות של ולבהה

מעדויות של תלמידיו עולה כי . עבר ולבה להתמקד בהוראת מוסיקה במכללה למורות וגננות

אולם העריכו אותו על  נוורבים פחדו ממ ,ותה התאפיין בקשיחות וחוסר התפשרולבה המור

  6.קשההגם ולבה עצמו העיד לא פעם על אופיו . מקצועיותו

  

                                                 
3
 פרק זה מבוסס על כתבות מן העיתונות וקורות חיים הנמצאות בעיזבון המלחין בארכיון למוסיקה ישראלית 

  . ולבה-יפתחאילה  -דבריה של בת המלחין  על וכן ,אביב- באוניברסיטת תל
4
  .ראה תמונה בעמוד הבא 
5
  . ראה תמונה בעמוד הבא 
6
  .33 'עמ, 1979ספטמבר  4 ,מעריב". 80שנייה בגיל ורה מדורה לסימפוניה המה. "יעקב בר און 
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  אביב -בתל" הירקון"ס "ולבה מנצח על מקהלת הנערות בביה: 1' תמונה מס          

  

  

  

  )1927(עם תזמורת המנדולינות של הרצליה  )במרכז( ולבה: 2' תמונה מס          
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  מלחין שירי זמר - ולבה . ב2

  שנה , 1927הלחין ולבה בשנת  ,)שנהר. י" (שיר השתיל" -סמלי הדבר שאת שירו הראשון 

הסגנון שנה בה החל להתגבש , בה נכתבו אחדים מנכסי צאן הברזל של הזמר העברי

לשלוח את השיר  ולבה שה רבינא עודד אתמנ. ולבה נמנה על מעצביוישראלי הייחודי שצהאר

והשיר  ולבה שמע להמלצתו. לקבל תמורתו חצי לירה ופרסום במטרה הקיימת לישראללקרן 

  . בגלויה של הקרן הקיימת לישראל 1927אור בשנת ל אכן יצא

 ,עבריים ופזמונאים מרביתם למילים של משוררים, שירי זמר 80 -מעל לולבה המשיך וחיבר 

שנועדו לריקוד  תמלילוכן שירי זמר ללא , ן המקרא וממקורות יהודיים נוספיםם מכמה למילי

בעשרים . 1958נכתב ככל הנראה בשנת  ,)בן ברק. ב" (סתיו" - שירו האחרון . או הצעדה

חיבורם וזנח לחלוטין את  תמוסיקה אמנותי חיבורבולבה התמקד  ,ארבע השנים שלאחר מכןו

  . שירי זמר של

הלחנת החינוכית של ולבה היא זו שסיפקה את המוטיבציה הראשונית לנראה שעבודתו 

בחומרים מוסיקליים  תמידי השוטפת עם תלמידיו עלה צורך הבעבוד. רבים משיריו

, ולחשיוכלו לספק מענה תרבותי לחייהם בימי  שירים ,קהל יעד שרובו ילדיםלהמתאימים 

ילים של שותפו לעבודה בבית הספר הלחין למ, לדוגמא" כד קטן"את השיר . ומועדים גיםח

שירי החנוכה  כשחברו יחדיו במטרה להגדיל את רפרטואר, אהרון אשמן -" אחד העם"לבנים 

  . לקראת החג הקרב ובא

על רפרטואר הזמר העברי  תלנחלת הכלל ונמני השל ולבה הפכ הזמר משיריקבוצה 

במעגלי  )אלתרמן. נ" (רתהורה סחרחו"ו" הורה מדורה"עד היום רוקדים לצלילי . 7שמישה

בחג , )בס .ש" (הטוב שבתעוד מעט ירד אלינו יום "שרים בקבלת השבת את , ריקודי העם

  . ועוד) אורלנד. י" (נהדרת וירוקה, סוכתי הסוכה"את  הסוכות מפזמים

  

  מלחין מוסיקה אמנותית -ולבה . ג2

החל ולבה להעמיק  ,שהיה ברשותו ידע מוסיקלי רחב מבלילאחר שהלחין שירי זמר רבים 

מוסיקה  הלחנתובמקביל הלכה וגברה התעניינותו ב ,ולהרחיב את השכלתו המוסיקלית

, פסנתרו לקולשירים אמנותיים , קנטטות, יצירות סימפוניות חיבורהוא החל ב. אמנותית

כשהוא מושפע מחד מגדולי מלחיני המוסיקה , עיבודים למקהלה ועוד, יצירות קאמריות

מיצירותיו השתמש  כמהב. ארצישראלי שהיה שותף לעיצובומן הסגנון ה ,ךמאידו מערביתה

עניינת בין המוסיקה האמנותית מובכך יצר סינתזה  ,כחומר גלם ראשוניבשירי הזמר שכתב 

מוסיקה ; )1945(רביעייה ראשונה לכלי מיתר : מיצירותיו החשובות. למוסיקה העממית

 תזמורת וסולן, למקהלה "קנטטה לשבת"; )1945(שמיני של מכבי הלכינוס הספורטיבי 

                                                 
7
. מתייחס לשירי זמר המוכרים לציבור הרחב ומושרים בפיו בפועל "רפרטואר הזמר העברי השמיש"המונח  

עומדים ובכך , חוברות ושירוניםהמתייחס לשירי זמר שהודפסו ב" רפרטואר הזמר העברי הזמין"זאת לעומת 
 .  ידועים לציבור הרחב ומושרים בפיו בפועל הםאם כי לא מן ההכרח ש, ת הכללולרש
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סימפוניה ראשונה ; )1953(שיר ערש לכינור ופסנתר ; )1951(חמישיית אבוב ; )1949(

; )1957(רטינו קוואזי פנטזיה לכינור ותזמורת 'קונצ; )1956(טוקטה לפסנתר ; )1956(

ו ופסנתר ל'סונטה לצ; )1968" (גנוסר" 2' רביעיית מיתרים מס; )1967" (ירדן"קנטטה 

לו 'צ/ לכינור  "הזיה" ;אלגיה לקלרנית ורביעיית מיתרים ;)1976( שנייהסימפוניה ; )1975(

 ;פוגה לפסנתר ;ימפוניתסמקהלה מעורבת ותזמורת , לטנור" חג הטנא"אורטוריה ה ;ופסנתר

 ;מקהלה מעורבת ותזמורת, זמרות סופראן ואלטלקנטטה  -" תוגיון" ;שלישיית פסנתר

   8.ות שירים אמנותיים לקול ופסנתרעשרו ;אשמן. מאת א" החומה"ה מוסיקה למחז

קנטטה "ביניהן ה, זכו בפרסים יוקרתיים בישראל של ולבה אחדות מיצירותיו האמנותיות

זכתה בפרס ש" 1' רביעיית מיתרים מס"ו ,1955בשנת אנגל  ש יואל"ע זכתה בפרסש" לשבת

  .לאחר מותוכשנתיים , 1984ם בשנת "אקו

לא פעם נחל  אך, ותיויצירבצעו יפוש אחר גופים מוסיקליים שישקיע מאמץ רב בחולבה ה

, הפכו לנחלת הכללהתפרסמו ווהיצר על כך שדווקא שירי הזמר שכתב  אכזבה בתחום זה

  .  בעוד שיצירותיו האמנותיות לא זכו ליחס ולפרסום להם ייחל

  

  

אביב חיים לבנון -ש יואל אנגל מידי ראש העיר תל"פרס עמקבל את ה ולבה :3' תמונה מס

)1955(  

  

  

  

                                                 
8
  .שנת ההלחנה של כמה מן היצירות אינה ידועה 
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  מוסיקולוגהולבה . ד2

הציב , חדשתוך ניסיון ליצור סגנון  ,עיסוקו של ולבה בהלחנת שירי זמר ויצירות אמנותיות

, פניו שאלות רבות ועורר בו את הצורך למחקר מעמיק של המוסיקה העברית הקדומהב

עיתון בבכתבה על יואל ולבה . מוסיקלי הארצישראלי ההולך ומתגבששיעניק תוקף לסגנון ה

אותו דור של יוצרים : "ירון לקשר בין כתיבת מוסיקה ומחקר .יתייחס מ ,"על המשמר"

, שראלים שנטלו על עצמם את המשימה הכבדה של יצירת סגנון חדש בזמר הישראליי

) בייחוד המזרחיים(ים החדשים האם האלמנט? מאין כל זה: וודאי שאלו את עצמם לא פעםב

ואולי ? יזםבאו יתכן שלפנינו כאן אט? הפועמים בזמר זה הם התרשמות חיצונית מנוף חדש

ואותו זמר הוא פשוט המשך הגיוני ואורגני מכל תרבות , בכל זאת לא נותקה השלשלת

א אולם ל. לבטים ותשובות חלקיות היו מנת רבים ממלחיני דור זה, ספקות? הזמרה שלנו

   9".רבים היו שהחליטו לתת תשובה מדעית לשאלות נוקבות אלו

הטיפול ביסודות ": "הפועל הצעיר"עיתון פרסם בבכתבה ש וז סוגיהתייחס למרבינא  .גם מ

ולקבוע  כונותיהםתלהכיר , למיינם, ולבה את הדרישה לחקרםיואל המלודיים האלה הגביר ב

וכך חל . יסודות שונים של שבטי ישראל שבו מתמזגים והולכים, מקומם במילוס הישראלי

  10."מחקרלהוא החל להקדיש זמנו . מפנה בפעולתו המוסיקתית של יואל ולבה

  זמרת "על הקשר ההדוק בין חיבור מוסיקה למחקר מעיד גם ולבה עצמו בהקדמה לספרו 

  כמלחין ישראלי עמדה אצלי הבעיה מאז ומתמיד על צורת הסגנון של ": "ישראל למקורותיה

ובשעת נביטת דעותי הביקורתיות על , בימי חיפוש המקורות לסגנון. המוסיקה הישראלית

  הובילה אותי הדרך למסורת מוסיקלית עתיקת הימים של , סגנון חיבורינו המוסיקליים בארץ

  אלה הם השבילים אשר בם התחלתי לצעוד , ששורשיה טבועים בטעמי המקרא, העם העברי

ובכוחות אלה הגעתי לגילוי עבודתי , הניבו לי חידושים וגילוייםלקראת אותם האופקים אשר 

זעיר  אשר זה עתה היא מתחילה להיות כעין לפיד, "זמרת ישראל למקורותיה"המחקרית 

ואני תקווה כי כל זה יתן לנו אפשרות להחיות את מקורות העבר למען , בשטח המדע

  11".העתיד

שלישית בלוינה  נסעכש, וחר יחסית בחייוולבה פנה לתחום המחקר המוסיקולוגי בשלב מא

שנים  10 - לאחר כ". זמרת ישראל למקורותיה" - במטרה לכתוב את עבודת הדוקטורט שלו 

זמרת ישראל למקורותיה " -הושלם כתב היד ויצא לאור כספר , אותן המשיך להקדיש למחקר

 את ספרו פרסם ל בארץ ולכן"ולבה לא הצליח למצוא מו 12."פרקים במוסיקולוגיה העברית -

מקצב ומשקל ", "מסורתומורשה ": ביניהם פרקים 15הספר מכיל . בגרמניה בשפה הגרמנית

                                                 
9
 .9' עמ ,1975מאי  15 ,על המשמר". סיקולוגיעיון מו. "יזהר ירון 
10
אוקטובר  13, ישראלשבועון מפלגת פועלי ארץ : הפועל הצעיר". דוקטור למוסיקה - יואל ולבה . "מנשה רבינא 

1964. 
11
נמצא  .נוספים ביבליוגרפיםאין פרטים . כתבה מתוך העיתונות" (מי זוכר את הקונצרטינה. "טלילה בן זכאי 

  ).אביב- תלבעיזבון המלחין בארכיון למוסיקה ישראלית באוניברסיטת 
12
 Joel Walbe. Der Gesang Israels und seine Quellen 358 Seitene mit veelen Abbildungen          

                                                                                    ).1974Hamburg: Hans Ceristian Verlag,(  
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השפעות האקלים ", "הזמרה העברית הקדומה", "ך"כלי הנגינה בתנ", "כית"בשירה התנ

  . "השפעת הסמיםופעמי הדכאון בזמרה המזרחית "ו ,"והתזונה על המוסיקה

עדות ושבטים  14קריאותיהם של ברוטוני של טעמי המקרא מיק ניתוחערך ולבה , במחקרו

מכשיר  - הוא נעזר בעבודתו בסונוגראף . "בראשית"של הפסוק הראשון בספר , בישראל

צורת הגיית התנועות  ,תועוצמההשתנות  ,של הקו המלודי מדויקלקטרוני המאפשר רישום א

בעזרת . כותו של כל צלילגוונו ואיעיליים הקובעים את הצלילים האף של ו, והעיצורים

  .  ועמד על המשותף והשונה ביניהן ישומן הגראפי של הקריאותרסונוגראף ערך ולבה את ה

הביאו לעמוד על חשיבותה של המסורת המוסיקלית היהודית העתיקה בעיצוב  מחקרה

ומן הרעש הנורא , מן הגיטרות החשמליות נוסח אמריקה: "התרבות המוסיקלית העכשוית

, עם ללא פולקלור איננו עם, לא יצא שום דבר, הקצב המודרניות מתהדרות בו שתזמורות

. בים לארץ ישראלווהפולקלור שלנו היה קיים לפני אלפי שנים ונשמר בקהילות ובמקומות קר

מפני שהפסיכולוגיה של מיתרי , נאלץ לחזור אל הנגינה המזרחית, גם אם לא נרצה בכך

. נגזר עלינו לחזור לזמרה הזאת מפני שאנחנו כאן.. ...הקול תלויה בתנאים הסביבתיים

   13".המסגרת הקולית תוביל אותנו בעתיד אל הסגנון הזה 

  

  

  

  

  

  

  

        

        

        

        

        

        

                                                 
13
  .23' עמ ,1975פברואר  7 ,דבר השבוע". לקראת אבדן הבאס האחרון. "יוסי ביילין 
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  ולבהשל יואל שירי הזמר  -רפוס המחקר תיחום קו. 3

  , יואל ולבה שלשירי הזמר  - פנה לתחום את קורפוס המחקר הספציפי לעבודה זו אבטרם 

  ". הזמר העברי" - משתייך הוא אליה יותר ה הרחבהת הסוגנסה להגדיר ולתחום אא

  

  הגדרת סוגת הזמר העברי ותיחומה. א3

זמר ", "ישראליצראזמר " ,"זמר עברי", "שיר ישראלי", "ישראליצשיר אר", "שיר עברי"

הם רק כמה מן , ועוד "זמר ישראלי-שיר" ,"ישראליארצ זמר- שיר", "זמר עברי-שיר" ,"ישראלי

יש לערוך אבחנה בין חלקו הראשון של . ימושיים לתאור הסוגה בה אנו עוסקיםהמונחים הש

בין חלקו השני המתייחס לשפת ל ,)זמר-שיר, זמר, שיר(המונח המתייחס לסוגה עצמה 

  ). ישראלי או ישראליצאר, עברי( והלחן התמליל חוברוהתמליל או למקום ולמועד בו 

  :משמעויות שתי, על פי מילון אבן שושן ,"שיר"למילה 

, הגדרה זועל פי  14".הכתובה במשקל מסויים, יצירה פיוטית בחרוזים או בלעדיהם. "א

. תנאים ההכרחיים והמספיקים להתהוות השיר הם תמליל הנתון במסגרת משקלית כלשהיה

  ומכאן שהוא איננו תנאי הכרחי וודאי , זאת בעוד שהפן המוסיקלי כלל לא לוקח חלק בהגדרה

  .מספיקשאיננו תנאי 

מבוצעת על ידי קול אחד או על ידי קולות , )מילים ומנגינה(יצירה מילולית מוסיקלית . "ב

  תנאים הכרחיים ומספיקים  מהווים גם יחד התמליל והמוסיקה, על פי הגדרה זו 15".אחדים

  .להתהוותו של שיר

  נחים ל באמצעות שני מו"השפה האנגלית מיטיבה לתאר את ההבדל בין שתי המשמעויות הנ

המילה העברית ). 'שיר על פי הגדרה ב( Song -ו) 'שיר על פי הגדרה א( Poem: שונים

ובעת , אם לאבין אם הוא מולחן ובין , מתייחסת לתמליל הנתון למשקל, אם כן, "שיר"

אלא אם צויין כך  ,לא ניתן לקבוע בוודאות מי הרלוונטית משתי ההגדרות השימוש בה

נראה כי השימוש , בהקשר של הזמר העברי. ולי מעיד על כךמפורש או אם ההקשר המילב

  ". תמליל מולחן"הוא של " שיר"הרווח במילה 

אך בו ) 'על פי הגדרה ב" (שיר"או " פזמון"מתייחסת ל, על פי מילון אבן שושן, "זמר"המילה 

אולם משמעותה השכיחה יותר בשפה  16.המתבצע באמצעות כלי נגינה" ניגון"בזמן גם ל

  על  לרוב מתבצעתה, "שירה"המכונה גם  הפעילות הקולית - " זמרה"ת היא כתוצר ההעברי

  . בסיס טקסטואלי

  אשר המילים הנגזרות ממנה " זמר"אלירם מדגישה את הקונוטציה הערכית של המילה . ט

  היא מצביעה על קשרה למסורת ". שיר"יותר מאלו הנגזרות מן המילה " גבוהות"נתפסות כ

                                                 
14
 .713' עמ, )2001, המילון החדש: רושליםי( המילון העברי המרוכז. אברהם אבן שושן 
15
  .שם 
16
 .94' עמ, שם 
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   17".מזמורים"ופרקי התהילים כונו , בבית המקדש" מזמרים"הלוויים היו : היהודית העתיקה

  לשנות  20 - בהקשר לשירים שנכתבו בין שנות ה" זמר"השימוש במילה , גלוזמן. על פי י

: מעוגן בתדירות הגבוהה בה מופיעה המילה בתמלילים עצמם, 20 -של המאה ה 50 - ה

שימוש ההולך ופוחת , ואילך 50 -בשנות ה. ועוד "זמר הבוקרים יעלה ויבקע", "זמר זמר לך"

   18.תוך רמיזה לקלילות ופופולריות, "פזמון"במילה ואת מקומה תופס הכינוי 

  הנפוץ גם הוא בשיח על הזמר  נוסףיצרה מונח " זמר"למילה " שיר"הסינתזה בין המילה 

כזיים של זמן לשני המרכיבים המרבהתייחס בו למאפשר  הז מונח. "זמר-שיר" :העברי

השני מעיד על כך שהתמליל מולחן  ווחלק ,תמלילהראשון מעיד על קיומו של  וחלק: הסוגה

" זמר", "שיר(" ל"הנהמונחים  כל ,נראה כי בהקשר של הזמר העברי ,על כל פנים .ומושר

  .  שכן זוהי מהותה המרכזית של הסוגה, "תמליל מולחן"באים לתאר ") מרז-שיר"ו

   19":ישראלי"ו" ארצישראלי", "עברי: "לושה מונחיםבין ש מבחיןשחר . נ

זמר -שיר"או " זמר עברי"או " שיר עברי"ולפיכך , "עבריתהבשפה "שפירושו  "עברי". א

  . ללא קשר למקום ומועד כתיבתו, הוא תמליל מולחן בשפה העברית" עברי

  ילה עברי המ: "להיסטוריה של העם היהודי" עברי"אלירם מצביעה על זיקתו של המונח . ט

  שכן העם , ך"ומבטאת את הלאומיות היהודית בתקופת התנ, מקורה בהיסטוריה היהודית

  אך בתקופת העליות הראשונות רצו ליצור , בגולה נקראו בני עמנו יהודים. נקרא אז עבריים

  ודמות זו , שהוא שונה מהיהודי הגלותי, את הדמות האידיאלית של התושב היהודי בארץ

למילה עברי יש אפוא קשר עם הלאומיות היהודית החדשה ועם . החדשהעברי  הייתה

   20."כית"המסורת התנ

  שיר "ומכאן ש, "בארץ ישראל לפני קום המדינה חובראשר "שפירושו  "ארצישראלי". ב

 מולחן שחוברהוא תמליל " זמר ארצישראלי-שיר"או " זמר ארצישראלי"או " ארצישראלי

  . המדינהבישראל לפני קום 

  שיר "ומכאן ש, "במדינת ישראל לאחר קום המדינה חובראשר "שפירושו  "ישראלי". ג

בישראל לאחר  מולחן שחוברהוא תמליל " זמר ישראלי- שיר"או " זמר ישראלי"או " ישראלי

  . קום המדינה

  בהנחה שאם " (זמר עברי"או " זמר עברי- שיר"נראה כי המונח , ל"מבין מגוון הצירופים הנ

  שכן הוא , יוצר את המכנה המשותף הרחב ביותר) שבהכרח יכלל בו תמליל הרי, הוא עברי

  מבלי להביא בחשבון את מועד  ,מכיל בתוכו את כלל התמלילים המולחנים בשפה העברית

  עשוי להתייחס גם לתמליל בעברית שאינו " שיר עברי"זאת בעוד שהמונח ( חיבורםומקום 

ובזאת  החיבורמקום ו טומנים בחובם את מועד "ישראלי"ו" ארצישראלי" המונחים). מולחן

                                                 
17
, אוניברסיטת חיפה: חיפה( היבטים מוסיקליים וחברתיים: שירי ארץ ישראל: שיר עברי, בוא. טלילה אלירם 

 . 191' עמ, )2006
18
  מר לקבלת עבודת ג. יחסי תואם בין טקסט ולחן בשיר הישראלי -אחד בפה ואחד בצליל . יהודית גלוזמן 

  .14' עמ, )1987 ,אביב- אוניברסיטת תל(" מוסמך למדעי הרוח"תואר 
19
  .14' עמ, )2006, מודן: ישראל( תולדות הזמר העברי - שיר שיר עלה נא. שחר תןנ 
20
  .191' עמ ,שיר עברי, בוא. ירםטלילה אל 
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לא את שירי הזמר שכן ו ,לא נודע חיבורם מועד ומקוםמוציאים מן ההגדרה את שירי הזמר ש

רבים שכן , לזמר העבריתעשה עוול ה בתחומי הסוגה של אל אי הכללתם. ישראלב חוברו

. ריים לכל דברעב מהווים נדבך חשוב בהתהוותו וחלקם מושרים עד היום כשירי זמרמהם 

בשפה שאיננה אך  בישראל מאפשרים הכללתם של שירי זמר שנכתבו אלהמונחים , כמו כן

  . עברית

כל שירי הזמר המכיל את " על - מונח"מעמד של " זמר עברי"ניתן להעניק למונח , לפיכך

כשבתוכו תכללנה קטגוריות משנה , חיבורם מקוםמועד וללא קשר ל שנכתבו בשפה העברית

אולם , לא באה לידי ביטוי שפת התמליל ובאל אמנם". זמר ישראלי"ו" זמר ארצישראלי" של

מהווה התמליל בשפה העברית תנאי , "הזמר העברי"בעצם הכללותן תחת מונח העל של 

  . הכרחי גם עבורן

מזמורי תפילה המושרים בבתי היא עשוייה לכלול שכן , אולם גם הגדרה זו איננה מספקת

תמלילים "מהווים  הגם אל. רים אמנותיים בליווי פסנתר או כל הרכב כלי אחרהכנסת וכן שי

אופן ב, בקהל היעד, בתיעוד, חיבוראולם הם שונים משירי הזמר בתהליך ה" עבריים מולחנים

מכאן שעל שיר . מוסיקליהוכתוצאה מכך שונים גם בסגנונם , במקום ואופן הביצועוהקנייתם 

ידו כחלק בלתי נפרד  כזה המושר בפי העם ואומץ על :הזמר העברי להיות גם עממי

, כגון שירה בציבור) שאינן קונצרטנטיות(שיר המושר במסגרות עממיות ; מסורתו וזהותומ

שיר אשר הפצתו והקנייתו בפי ; גני ילדים ועוד, בתי ספר, טקסים, חגים, אירועים חברתיים

, פשטות מלודית וריתמית יחסיתשיר המתאפיין ב; ב בעל פהוהקהל הרחב תיעשה על פי ר

   21.כך שלביצועו לא תדרש הכשרה מוסיקלית מיוחדת

  : לא יכללו בקורפוס הזמר העברי, בהתאם לכך

 המושריםה למעט אל, יטורגית של עדות ישראלל-שירים מתוך השירה הליטורגית והָפַרה •

  . דרך קבע מחוץ להקשרם הדתי

אשר הוצאו מהקשרם האמנותי  האל מעטל ,שירים שנכתבו מלכתחילה כיצירות אמנותיות •

  .ומבוצעים דרך קבע כשירים עממיים

אשר בהם אחד  הלמעט אל, רב קולי לביצוע מקהלתי שירים שנכתבו במקור במרקם •

   22.והוא מושר מחוץ להקשרו המקורי, קולות הפך לשיר העומד בפני עצמוה

כלל את  סה תחת קורתההמכני "הזמר העברי העממי"הסוגה בה אנו עוסקים היא , לפיכך

  אולם תיחום זה עדיין מעלה שאלות והתלבטויות . התמלילים העבריים המולחנים העממיים

  האל, שתמליליהם תורגמו משפה זרה האל: לגבי שירי זמר שנסיבות כתיבתם מעט שונות

  . 'שאינם מבוססים על תמליל וכד האל, אינם ידועים מחבריהםש האל, שלחניהם מושאלים

, יש לדעתי להפעיל שיקול דעת תוך התחשבות באופיו של השיר ,האלגון כ במקרים

                                                 
21
: אביב-תל(ורך ע, ברעם ןבנימי. שנה במוסיקה הישראלית 20" ?כיצד -שיר עם ישראלי . "זמורה כהן מיכל 

   .9-11' עמ, )1968, דפוס ישראל
22
  .14-15' עמ, שיר שיר עלה נא. שחר נתן 
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  . מקום שהוא תופס בתרבות הזמר העבריבו ,לקורפוס המחקר מבחינה סגנוניתהתאמתו ב

  

  תיחומו של קורפוס המחקר לעבודה זו. ב3

קום  לפני ואחרי בישראל שהולחנו על ידי ולבהזמר  שירי 83מחקר הנוכחי מתבסס על ה

 שכן הוא כולל את כל שירי הזמר, תיחום הקורפוס למחקר זה הוא פשוט כביכול. דינההמ

ולא נדרש במקרה זה תהליך בחירה , שכמותם אינה גדולה במיוחד ,של המלחין העממיים

  :בעיותאולם בעת העיסוק בחומרים עלו מספר . ומיון של שירי זמר מייצגים

ביניהם שש הורות ושני שירי , על תמליל שמונה שירי זמר אינם מבוססים: תמליל העדר •

אולם סגנונם , הצעדה ואהיא ריקוד  השל שירים אלברור כי מטרתם המובהקת . לכת

ועל כן מצאתי לנכון להכלילם בקורפוס  י הזמר בקורפוסתואם לזה של מרבית שיר העממי

  .המחקר

 -א יצאו לאור שלבשני שירי זמר : ו בנמצאאו שהתמליל אינ/כותב התמליל אינו ידוע ו •

וכל נסיונותי לברר את  אינו מצויין בכתב היד כותב התמליל ,"שיר אסיף"ו" לשיבולת"

ולבה לא רשם את התמליל (נמצא ב ינוגם התמליל עצמו א, באחרון. הותו עלו בתוהוז

 "שיר עצוב"ב. אולם בשל כותרתו ניתן לשער כי התבסס במקורו על תמליל) מתחת לתווים

אולם התמליל  )בראש העמוד שמו ולבה ציין את(כותב התמליל ידוע  ,)קרני .י" (לילה רד"ו

, כיוון שעניינו של מחקר זה הוא בסגנונם המוסיקלי של שירי הזמר. בנמצא ינועצמו א

ועל , מחקרההתמליל עצמו אינם מכריעים עבור  העדרזהותו של כותב התמליל או  עדרה

  . קורפוסב האל שירי זמרכלול ל תיכן בחר

ו כתב היד שלהם אינזבונו של המלחין נמצאו שלושה שירי זמר אשר בע: כתב יד לא שלם •

). ברזילי. א" (ידעתי לילות"ו )אינו ידוע תמלילכותב ה" (לאחי בגולה"ו" תבורך ארצי: "שלם

המחקר בקורפוס  השירי זמר אל לוהחלטתי שלא לכל. הסיבה לאי השלמתם איננה ידועה

וכן לא ניתן להתרשם באופן  ,יםמוגמר יםס אליהם כאל מוצרלא ניתן להתייחכיוון ש

  . המוסיקלי מובהק מסגנונם

על הכתב על ידי ולבה בשתי גרסאות שונות  ומשירי הזמר הועל אחדים: ריבוי גרסאות •

מהווה ההוצאה גרסה נוספת , במקרים של שירי זמר שהוצאו לאור. ולעיתים אף יותר

ולעיתים אף קיימות , וזים לגרסאות כתב הידשגם היא לא תמיד תואמת במאת האח

גובה השוני בגרסאות בא לידי ביטוי בעיקר ב. מספר הוצאות לאור השונות זו מזו

השיר מנעד  ויתכן כי הוא נובע מתוך הצורך להתאים את, האבסלוטי בו רשום השיר

, במקצבים, לידי ביטוי גם במלודיה השוני בא ,במקרים אחרים. לקהלי יעד שונים

בעקבות ריבוי הגרסאות עולה השאלה . באיותים האנהרמוניים ועוד, טמפוההוראות ב

במקרה של שירי זמר ? איזו, ואם כן ,תהאם ולבה התייחס לגרסה אחת כאל המוגמר

בהנחה כי  ,ס להוצאה לאור כאל הגרסה המוגמרתניתן לכאורה להתייח, אשר יצאו לאור
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ירי זמר שאולם במקרה של . קבוע זאת בוודאותאם כי לא ניתן ל, מקובלת על ולבה הייתה

כתב מ ניתן להבין זאת לעיתים. לקבוע מהי הגרסה המועדפתקשה יותר , שלא יצאו לאור

בדוגמאות בגוף . במפורש בכתב היד ולבה ובמקרים בודדים אף ציין זאת עצמו היד

, ילשנאמרו לע העבודה ניסיתי להביא את הגרסה השלמה ביותר בהתבסס על הדברים

  . אחת הגרסאותבאולם לעיתים נאלצתי לבחור באופן שרירותי 

 ולבה יצאו לאור במסגרת שירונים וחוברות בשנות  שלרבים משירי הזמר : הוצאה לאור •

שירי זמר . חיבורםהשנים בהן היה פעיל ב, 20 -של המאה ה 50 - וה 40 - ה, 30 - ה

. ולבה-יפתחאילה  -ת המלחין נוספים יצאו לאור במהלך כתיבת עבודה זו ביוזמתה של ב

לא הצלחתי להתחקות אחר הסיבות שמנעו את הוצאתה לאור של קבוצה לא מבוטלת 

או שמא עמדו בפניו , האם ניצבו בפני ולבה קשיים טכניים או כלכליים: משירי הזמר

על מנת לאפיין ? שיקולים אמנותיים על פיהם בחר במתכוון שלא לפרסם אחדים משיריו

לבסס את המחקר על כלל שירי  תיהחלט, המוסיקלי של ולבה נוסגנון את באופן מהימ

  . ולאחר מות רק טרם יצאו לאור או שיצאו לאורש האל על גם, הזמר

העממיים  משירי הזמר כמה :שירי זמר שעובדו לשירים אמנותיים בידי המלחין עצמו •

לעיתים . ופסנתר על ידו בתקופה מאוחרת יותר לשירים אמנותיים לקול ושל ולבה עובד

כך שחובר ומכאן ברור  23עממית - קולית-חדשרד כתב היד של השיר בגרסתו ה, קרובות

 עממית הימצאה של גרסהלזאת מתוך הנחה שאין סיבה סבירה . טרם עובד לשיר אמנותי

ם מן השירים רבי, כמו כן. מלכתחילה כשיר אמנותי חוברלו , של שיר בכתב ידו של ולבה

, העממית יצאו לאור בתקופה מאוחרת מהוצאתם לאור בגרסתם ולבה רחיבהאמנותיים ש

במקרים בודדים לא נמצאה . גרסה העממיתה של העובדה המעידה גם היא על קדימות

 חוברמכאן עולה השאלה האם אכן מקורו כשיר עממי או שמא ו, של השיר עממית גרסה

מית מעידה על אי ה של גרסה עמהעדרלכאורה נראה כי . מנותיאמלכתחילה כשיר 

אולם ניתן לשער כי ולבה הפחית מערכם של שירי הזמר העממיים מן הרגע בו , יומהק

זאת על פי . ויתכן כי לא ייחס חשיבות לשימור גרסתם המקורית, עובדו לשירים אמנותיים

יצירתו  בתקופת חוברוהמציינת כי שירי הזמר העממיים של אביה  ולבה-יפתח .א דברי

ירד עניינו בתחום זה ומירב מרצו וכשרונו  בשלב מאוחר יותר בחייולו ואי, המוקדמת

ביניהן עיבודים לקול ולפסנתר של שירי הזמר העממיים , יצירות אמנותיות הלחנתל הופנה

ניתן להתרשם מן , ה חד משמעיתשלגביהם התשובה אינ בשירי הזמר 24.שכתב זה מכבר

 יווצרונראה כי חייבים היו לה אחדים מתאפיינים בפשטות יחסית :צמםעהלחנים 

ריבוי , מנעד גדול, אולם אחרים מתאפיינים במורכבות יתרה, לכתחילה כעממייםמ

רומטיזציות ומאפיינים נוספים שאינם תואמים את הסגנון הבולט בשירי הזמר העממיים כ

" שיר ערש"ו" תפילת בוקר"ביניהם  ,לא נכללו בקורפוס המחקר השירים כגון אל. של ולבה

                                                 
23
 . כשהכוונה היא לגרסתו החד קולית של השיר טרם עובד לשיר אמנותי לקול ופסנתר, "גרסה עממית"להלן  
24
  .19.2.2007 מתאריך ראיון. ולבה-אילה יפתח 
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) אשמן. א" (יום אחד", "שיר הריחיים", "כל העם", "הירדן", )אליעז. ר" (בחלון", )שנהר. י(

  ). אנדה עמיר" (הבובה חולה"ו

" מי כמוך ישראל: "ןכקאנו חוברוולבה  שלשלושה שירי זמר  :ןכקאנו שחוברושירי זמר  •

פרק : אבותפרקי " (צבת בצבת עשויה"ו, )הלוי .י" (לא מכל אורן", )'פרק א, םדברי(

וכן , ת במחשבה תחילהישל קאנון היא פעולה מורכבת הנעש חיבורו). 'משנה ח, חמישי

למספר  מבצעגוף ההשכן הוא דורש פיצול של  קולי- חדביצועו מורכב יותר מזה של שיר 

אולם מכלול תכונותיהם  ,מקריטריון העממיותחורגים הקאנונים  זהבמובן . קולות

הן . מצביע על היותם שירי זמר עממיים לכל דבר ל"הנ נוניםמוסיקליות של שלושת הקאה

נים שתפסו את מצויים קאנו מי הישראליברפרטואר העממי האירופאי והן ברפרטואר העמ

זאת ככל הנראה בשל . והם מושרים תכופות על ידי הציבור הרחב ,מעמדם כשירי עם

מרגע שהשרים : רותהפשטות היחסית בביצוע הקאנון בהשוואה לסוגות רב קוליות אח

תמיד , עם זאת .הם יוכלו לבצעו ללא כל הדרכה מיוחדת, מודעים לעקרון העומד בבסיסו

קאנון מוצלח לא יאבד . קולית-אפשרות לשיר את הקאנון בגרסתו החדהעומדת בעינה 

  .מערכו גם בגרסה זו

סוגיית תיארוך הלחנת שירי הזמר אמנם איננה ברת : 25תיארוך הלחנת שירי הזמר •

שכן קשה  ,א משמעותית מאוד לגבי המחקר עצמואולם הי, השפעה על תיחום הקורפוס

, לצערי. לבחון את ההתפתחות המוסיקלית של המלחין על פני ציר הזמן ללא תיארוך זה

ולבה לא נהג לרשום . לא הצלחתי לתארך את מועד הלחנתם של מרבית שירי הזמר

נהג להחתים את כתבי היד בחותמת , מותבתקופות מסויי. ההלחנה כתבי היד את מועדב

אולם לעיתים , שנת ההלחנהובה גם מקום למילוי ידני של  ,המעידה על זכויות יוצרים

, הלחנהבכל המקרים בהם כן מילא בכתב ידו את שנת ה. קרובות לא מילא חלק זה

ב סבי חוברו הוחתמו בחותמתשלשער כי כל שירי הזמר  ומכאן ניתן ,1933 זו שנת הייתה

, ניסיתי לתארך את שנות ההלחנה על פי מועד ההוצאה לאור, במקרים אחרים. נה זוש

אך יכול להעיד בוודאות כי השיר , תמדויקיכול להעיד על שנת ההלחנה ה שאמנם אינו

 .קודם לכן חובר

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
25
שכן אין זה רלוונטי לעבודה שעיקרה הוא הגדרת סגנונם , כתיבת התמלילים לא עסקתי בעבודה זו בתיארוך 

  .ולבה שלהמוסיקלי של שירי הזמר 
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המאפיינים : לק שניח

שירי  ים שליהמוסיקל

  יואל ולבה שלהזמר 
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  המרקם. 1

קהל שבהנחה . קולי- חדולבה נכתבו מלכתחילה במרקם  שלרובם המכריע של שירי הזמר 

נראה כי , קולית-רבהיעד אליו הם מופנים נעדר הכשרה מוסיקלית ואינו מתורגל בשירה 

ואינם  שכן כל השותפים לשירה שרים קו מלודי אחיד ם ביותרהוא המתאי קולי-חדהמרקם ה

  . והשתלבותם זה בזה ל קולות שוניםהתמודד עם קליטתם שנדרשים ל

  שירה משותפת של קו מוסיקלי אחיד על : יש גם פן סמלי קולי-חדאולם לבחירת המרקם ה

אחדות ושייכות לקבוצה ולרפרטואר אותו היא , שותפות, ידי כלל השרים מפתחת רגשי שוויון

תחושה . תקופה אותהבהיוו חלק בלתי נפרד מן ההווי הארצישראלי  וודאי רגשות אשר, שרה

רבים מהם , ני לתקופהישכאופי ,קולקטיבית זו באה לידי ביטוי גם בתמלילי השירים של ולבה

, )קיפניס. ל" (אנחנויוצאים ", )אלתרמן. י" (נשחקהבאגוזים ": "מדברים"כתובים בלשון 

  " ולנחג הוא ם יום פורי", )אשמן. א" (למדינה זכינו", )ברוידס. א" (בלילה צועדת כיתתנו"

והן את  ותפות האישית של כל אחד מן השריםלשון זו מדגישה הן את הש. 26ועוד) קיפניס. ל(

  . הקולקטיביות והשייכות של כל הפרטים בקבוצה לידי גוף מאוחד

לוו בכלי הרמוני כזה או  הרת את האפשרות כי אלותם של שירי הזמר אינה סותקולי-חד

או אם  ,בפי תלמידיהם למוסיקה אשר הקנו אותם אם בידי מורים, אם בידי ולבה עצמו, אחר

בכמה מכתבי היד של ולבה מצויים קטעי מעבר המיועדים . בידי כל דמות אחרת יודעת נגן

ובאחרים מופיע קול שני בחלק קטן , )בס. ש" (קוקיה"ו) גלוזמן. ש" (הכדור"ביניהם , לליווי כלי

תוספות אלו נרשמו על ידי ). בס. ש" (רהציפו"ו) גולדברג. ל" (שיר הגשם"ביניהם , מן השיר

והן מופנות אל , ל תכליתן בתחתית הדףעלרוב תוך הסבר מילולי , ולבה בתווים קטנים

שאין בידיהן  אולם ברור. אשר ישתמש בהן על פי כישוריו ושיקול דעתו מורה למוסיקהה

  . קולית-חדהזמר את מהותם ה שירילגזול מ

  

   

  

  

  

  

  

  

  

        

        

                                                 
26
מילות השירים לאולם השימוש בה אופייני גם , כותרות שירים העושות שימוש בלשון זו תיהבא, לשם דוגמא 

 .עצמן
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  הסולמיות . 2

  מבוססים , בדומה לשירי הזמר העבריים שנכתבו בארץ באותה תקופה, הזמר של ולבה שירי

הפנייה . ברובם על כמה מן המודוסים המתקבלים מתוך הזזה במערכת הדיאטונית

  של המאה  שנייהבמחצית ה. לא אפיינה רק את הזמר העברי מודוסיםמחודשת אל הה

  שבאה לידי ביטוי בתחומי דעת  במזרחהתעניינות מוגברת החלה בעולם המערבי  ,19 - ה

על מנת להקנות ליצירותיהם . האמנות הפלסטית והמוסיקה, הספרות, ביניהם המדע, שונים

פנו מלחיני המוסיקה המערבית אל חומרים צליליים , אופי מיוחד המשקף את הרוח המזרחית

. תיקיםוכן אל המודוסים הע סולם הטונים השלמים, הפנטטוניים הסולמות - חדשים 

אולם היו זרים למוסיקה  ,שימשו חומר ליצירה המוסיקלית בתקופות קדומות יותר אחרוניםה

. נאטמו אוזניה הן לעברה שלה והן למסורות המזרחבזמן ש ,המערבית במשך מאות שנים

בעוד , ור והמינור ההרמוני והמלודי'עסוקה במהלך הטונאלי בו שלטו סולמות המז הייתההיא 

אט אט גברה ההכרה שהסולמות העתיקים אינם אך . י הוזנח כמעט לחלוטיןשהמינור הטבע

רבים מן  ואכן, המוסיקה המתחדשתאפשר באמצעותם להעשיר את שאלא , ורק נחלת העבר

   27.גם מלחיני הזמר העברי וכך, שימוש נרחב בהם עשו 20 -במאה ה המלחינים

. כבעוגן הצלה בשביל שירתנו טבעי הדבר שאנו בארץ ישראל נאחזנו בסולמות המזרחיים"

הברה חדשה וצלילים , שפה חדשה: למפנה העצום בחיינו דרושים אמצעי ביטוי חדשים

כן נפקחה אוזננו גם במוסיקה לשמוע את , ו אל העבר ההיסטורינוכשם שבשפה פני. חדשים

   28".צלילי המזרח כקרובים לליבנו וכמסוגלים לבטא את המתרחש בקרבנו פנימה

לבין השימוש שנעשה  באירופה בין השימוש שנעשה בסולמות העתיקים מבחיןרבינא  .מ

וקא הגדולים ובאירופה משתמשים בצלילים האלה הקומפוזיטורים וד: "בהם בארץ ישראל

אלה אשר הגיעו לאחר עיון ומחקר להערכת הסולמות העתיקים כאוצר צלילים , שבהם

הגן ממשיכים לשיר את השירים הידועים בית הספר ו, הנוער, העם. יצירותיהם המודרניותל

ור ולמינור המקובלים באירופה זה מאות 'להם ולאבותיהם מתקופות קודמות והם נאמנים למז

ומפוזיטורים אשר ק, אבל אצלנו התחילו להשתמש בסולמות העתיקים משוררי עם. בשנים

. סבירםעל אחת כמה וכמה לנתחם ולה, אחדים מהם לא ידעו אפילו לרשום את שיריהם

שגם הקהל בארץ ישראל נמשך אחרי החידושים האלה והוא שר את , והחשוב בדבר

עצם העובדה שהוא ..... בשירתוהמנגינות החדשות מבלי להכיר כלל בגודל המפנה הבא 

, נתן לו הדרכה והסברה מיוחדת לכךיחדשים מבלי שתהמסוגל להשמיע את השירים 

כדי להוכיח שמבחר הצלילים איננו מקרי  העובדה שהוא קולט את הצלילים האלה דיה

   29".מתוך ההווי החדש שלנו, כי אם הוא נובע מבפנים, ומלאכותי ואינו בא כפקודה מלמעלה

                                                 
27
   ,)1943, מ והמרכז לתרבות"בע קההמוסד למוסי: אביב-תל( השירים לעם בארץ ישראל. מנשה רבינא 
  .3-4' עמ

28
 .5' עמ, שם 
29
  .8-9' עמ, שם 
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  מצביע על זיקתה של המודאליות אל המסורת היהודית ומעניק בכך הצדקה ' אהרונוביץ. ד

  ככתיבה היהודית הכתיבה המודאלית כמותה : "היסטורית לפנייה אל המודוסים העתיקים

  היא מחזירה אותנו אל השירה הגרגוריאנית ואל נוהג עתיק שהיה קיים מאז באגן . העתיקה

  זאת להבדיל מהכתיבה הגרמנית . ונשאר קיים בכתיבה הצרפתית והאיטלקית ,הים התיכון

  קיום רציפותה של המסורת היהודית היא שורש  .....המסתמכת כליל על הסולם הכרומטי

   30."והיא אף מקור קיומה של הכתיבה המודאלית בשירה הישראלית החדשה ,קיומנו

  

  שירי זמר במודוס האאולי. א2

  שכיחותם של שירי הזמר המתבססים על המודוס האאולי איננה אופיינית רק לקורפוס 

השירים אלירם השוותה את מספר . ט. כי אם לזמר העברי בכלל, המחקר הנוכחי

  לטביה , פולין, אירלנד, למספרם בתרבויות מערביות כגון גרמניה בזמר העברי "מינוריים"ה

בשונה מרפרטואר הזמר , םייור'לסולמות המז בולטתנמצאה העדפה  ,בכל אלו. וספרד

   31.העברי בו נמצאה העדפה בולטת למינור

  :נובעת מכמה סיבות מרכזיהבחירה דווקא במודוס האאולי כמלאי צלילים  נראה כי

זו . שמעליה במודוס האאולי יוצרת מרווח בן טון שלם כלפי צליל היסוד 7 -המדרגה ה. א

אשר זכתה , היוצרת מרווח בן מחצית הטון כלפי צליל היסוד 7 - חליף למדרגה התמהווה 

 ברת לעבר צליל הטוניקה של הסולםהאחרונה יוצרת כיווניות מוג". הטון המוביל"לכינוי 

מלחיני הזמר . לית המערביתשל המסורת המוסיק הבולטים מהווה את אחד מסימני ההיכרו

מצאו במודוס האאולי , העניק לשיריהם צביון חדשללהתרחק ממסורת זו ו בקשואשר  העברי

שכן נעדר ממנו אותו טון מוביל שכל כך מזוהה עם המוסיקה , וצלח לשיריהםמחומר גלם 

שכיחותו הגבוהה של אולם לא די בסיבה זו על מנת להסביר את . פונקציונאלית המערביתה

שכן קיימים במערכת הדיאטונית שלושה מודוסים נוספים מהם נעדר הטון , המודוס האאולי

  32.הפריגי והמיקסולידי, הדורי - המוביל

 33הודות למיקומו של מרווח הטריטון מתאפיין ביציבות ובהירות טונאליתהמודוס האאולי . ב

זרת מהזזה בתוך המערכת נג, כאמור ,מערכת המודוסים. והאופן בו הוא שואף להיפתר

המרווחים  ומכאן שבכל אחד מהם נכללות כל שבע המדרגות הדיאטוניות וכל הדיאטונית

היחידי המופיע פעם  המרווח הטריטון הוא). הקטנים והטריטון, הגדולים, הזכים(הדיאטונים 

דיסוננטי הדורש בשל היותו מרווח . אם כי במיקום שונה, אחת ויחידה בכל אחד מן המודוסים

                                                 
30
יסודות מזרחיים ומערביים במוסיקה  .דיון בשלוש הרצאות על שיר העם בישראל .עורכת, מיכל זמורה כהן 

 .86' עמ, )1968, המכון למוסיקה ישראלית: אביב- תל( בישראל
31
 .65-66' עמ ,בוא שיר עברי. אלירם לילהט 
32
וגם לו מרווח  המערכת הדיאטונית מתוך גם הואשאמנם נגזר , שלא להזכיר כאן את המודוס הלוקריבחרתי  

אולם מיקומה של הקווינטה המוקטנת כלפי צליל היסוד , לצליל היסוד שמעליה 7 - של טון שלם בין המדרגה ה
כמו גם , צלילים שימושי בזמר העברי ועל כן הוא איננו מהווה מלאי, של הסולם מקנה לו אופי בלתי יציב בעליל

 .בסגנונות מוסיקליים אחרים
33
 קווינטהה :ני האיותים האנהרמוניים של המרווחשכן הוא מתייחס לש" טריטון"להשתמש במונח  תיבחר 
  . כל האמור לעיל מתייחס לשני איותים אלו. מוקטנת והקוורטה המוגדלתה
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. השפעה על היציבות והבהירות הטונאלית של המודוס ירב םה פתרונומיקומו ואופן , פתרון

. זוכה הטריטון לפתרון יציב ומגדיר סולם היוני והאאולי הם היחידים מבין המודוסים בהם

השואפות להיפתר  ,בלתי יציבותה 7 - וה 4 -ה ממוקם הטריטון על המדרגות ,במודוס היוני

פתרון זה מעניק הגדרה . הלוקחות חלק באקורד הטוניקה ,יציבותה 1 - וה 3 -מדרגות הל

הטרצה (והן של זהותו המודאלית ) צליל היסוד(הן של זהותו הטונאלית  ,מלאה של הסולם

 ,6 - וה 2 -ה - ריטון על שתי מדרגות בלתי יציבותממוקם הט גם במודוס האאולי. )הגדולה

גם . הלוקחות גם הן חלק באקורד הטוניקה ,היציבות 5 -וה 3 - ה השואפות להיפתר למדרגות

כיוון שלא נכלל בו צליל היסוד של , באופן חלקיאם כי  תרון זה מעניק הגדרה של הסולםפ

של  הדוקה קשרו ומכאן גם נובע המקבילמגדיר הפתרון את המודוס היוני , למעשה. המודוס

  . לושמודוס היוני המקביל להמודוס האאולי 

  להוציא את המודוס (המודוס האאולי מוכר לאוזן המערבית יותר מן המודוסים האחרים . ג

  ונראה כי השימוש הרווח בו בזמר העברי מעיד  )ורי'לסולם המז מרווחיו היוני הזהה בסדר

  . שרבים מן המלחינים ומקהל יעדם התחנכו על ברכיה ,גם על זיקה למוסיקה המערבית

  שירי עם ממערב ומזרח אירופה וכן יצירות מן הרפרטואר , ינייםשירים שמקורם בימי הב

לא ניתן , כמו כן. היו שגורים בפי העולים ארצה, האמנותי המערבי המבוססים על מודוס זה

האאולי  מהווה המודוס בכך. מינור ההרמוני והמלודי אשר צמחו מתוכולהתעלם מזיקתו אל ה

 המודאלילבין העולם , ור והמינור'ל סולמות המזבין העולם הטונאלי המבוסס ע "גשר"מעין 

     34.הכולל מודוסים נוספים

  תוך שימוש במלאי הצלילים הבסיסי , ולבה מבוססים על המודוס האאולי שלשירי זמר  34

  ובכך היא תואמת צה הסולמית הגדולה ביותר בקורפוסזוהי הקבו 35.המלא של המודוס

פרט . ות השימוש במודוס האאולי בזמר העברילגבי תכיפ ממצאיהם של חוקרים נוספיםל

, מודוסהכל שירי הזמר בקבוצה מתבססים אך ורק על מלאי הצלילים הבסיסי של , לשישה

נראה כי ולבה . הרי שברוב המקרים הינה חד פעמית, וגם באלו בהם חלה כרומטיזציה

המוגברת ובעיקר מבקש להימנע מן הכיווניות , מבקש להשיג בהירות ואחדות מודאלית

  . מצלילי הסולם הכרומטי החיזוק את מקבלתה, המערבית מוסיקההאופיינית כל כך ל

אם , למלאי הצלילים מחדיר ולבה את הטון המוביל) קרני. י" (כנרת" -  בקבוצהרק בשיר אחד 

, אינו מקבל את פתרונו הישיר אל צליל היסוד רה) 14 -ו 10בתיבות (# דו הצליל :כי בצנעה

מייד לאחר . ועל חלק חלש של פעמה חלשה ,רך עקיפה בתיבה שלאחר מכןאם כי רק בד

 חלק זה של השיר נוטה לסולם פה, כמו כן. באמצעות דו טבעי# מנטרל ולבה את דו, הפתרון

אך לא של , הוא אמנם הטון המוביל# ומכאן שדו, רה אאולישל המקביל  הסולם - יוני

                                                 
34
  .4-5' עמ, השירים לעם בארץ ישראל .רבינא נשהמ 
35
מדרגות דיאטוניות של  7בן  בוססים על מלאי צלילים בסיסי מלאבקבוצה זו כללתי רק את שירי הזמר המ 

  .  המודוס האאולי
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   36.חוזר רה לתפקד כטוניקה, 16ט בתיבה רק בסיום המשפ. טוניקה השלטת באותו הרגעה

  )41' שיר מס(" כנרת: "1 'דוגמא מס

  

  

  עם העשרה מודאלית במודוס האאולישירי זמר . ב2

 מאגר צלילים בסיסי - " אב טיפוס מודאלי"בקבוצה זו מהווה המודוס האאולי עבור ולבה מעין 

או לעיתים רחוקות  ,המקבל העשרה מודאלית באמצעות אלטרציה של מדרגה אחת במודוס

ואל האלטרציות " אב טיפוס"להתייחס למודוס האאולי כאל  יבחירת. של שתי מדרגות

שירי הזמר  -האחת : יקריותענובעת משתי סיבות , "העשרות מודאליות"המתבצעות בו כאל 

 לרוב העשרה המודאלית באהכשה צלילים של המודוס האאוליהבקבוצה מתבססים על מלאי 

. מקבלת לסירוגין הנמכה או הגבהההמדרגה אחת בסולם  - " מדרגה גמישה"לידי ביטוי ב

סימני המפתח  - שנייהה. קשה לקבוע את זהותו המוחלטת של המודוס, מישותהגבשל 

בעוד שההעשרות המודאליות , אאוליהואמים בכל המקרים לסימני ההיתק של אב הטיפוס ת

גם אם הן חוזרות בצורה , השיר עצמום בגוף ימתבצעות באמצעות סימני היתק אקצידנטלי

מכאן שהשימוש במודוסים אחרים מזה האאולי אינו מהווה עקרון תאורטי קבוע . קבועה

  . כי אם אמצעי להעשרה ארעית במסגרת המודוס האאולי, עקבי אצל ולבהו

הן הגבהתה של . שתי ההעשרות המודאליות הנפוצות בקורפוס הן הדורית והפריגית

בהירות אופן משמעותי באינן פוגעות ב 2 - הן הנמכתה של המדרגה הו 6 -מדרגה הה

הנמוכה כאמצעי  7 - וכן הן שומרות על המדרגה ה, סולמית ובמרכזיותו של צליל היסודה

להתרחקות מן הפונקציונאליות המערבית ועל הצבע האאולי הכל כך מזוהה עם הזמר העברי 

, צלילים הבסיסי של אב הטיפוס האאולין מאפשרות לולבה להעשיר את מלאי הה. המתהווה

  . וליצור גיוון ועניין

  של המודוס  6 -הגבהת המדרגה ה -ההעשרה המודאלית הנפוצה בקורפוס היא הדורית 

  את שמונת שירי הזמר המשתייכים לקבוצה זו ניתן לחלק לשתי . האאולי במחצית הטון

  :קבוצות משנה

                                                 
36
של  נהרמוניהאולבה את הטון המוביל באיות  רושם, אאולי# בגרסה אחרת של כתב היד הכתובה במודוס פה 

על . חצי טון דיאטוני מתחת לצליל היסוד -# ם כמיבעוד שעל פי חוקי התאוריה היה צריך להירש, ראפה בק
 תיתקלנאם כי לא , חוסר ידעמאו אולי  חוסר תשומת לבמ הנובעת טעותכזה  אנהרמוני ניתן לפרש איות, ניופ

מקורה בנסיונו  ,זה בחירה באיותהיתכן כי  ולםא .מוני שגויבכל קורפוס המחקר במקרים נוספים של איות אנהר
מונמכת בסביבה  6מדרגה  להעניק לצליל זה דווקא תוקף של תוך ניסיון אולי ,הטון המוביל לבה לחמוק מןושל 
  .ורית'מז
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שתי ומופיעה לסירוגין ב" מדרגה גמישה"ת כמתפקד 6 -שישה שירי זמר בהם המדרגה ה. א

 6 - ה: 6 -שונות של המדרגה ההתגלמויותיה הולבה מגבש תפקידים שונים ל. גרסאותיה

 משיכתה אליה מוגברתובכך  5 -דרגה המחצית הטון מעל המ במרווח של האאולית נמצאת

ה בתנועה יורדת מרבית התגלמויותיה תהיינ, על כן. מובילה לעברה באופן כיווני יותרהיא ו

ותר יתפקידים אלו שכיחים . או במסגרת תבניות המעטרות אותה 5 - עבר המדרגה הל

כלל לא לוקחת חלק בטווח  6 -שכן לעיתים קרובות המדרגה ה, רגיסטר שמעל לצליל היסודב

לא תקפים  האלתפקידיה , אולם גם כאשר היא לוקחת בו חלק, המנעד שמתחת לצליל היסוד

טון שלם מעל  במרווח של הדורית נמצאת 6 -ה. בטווח זה תכללנלא  5 -ה מדרגהכל עוד ה

מחצית  במרווח אולם עתה היא נמצאת, מה שמחליש את משיכתה כלפיה, 5 - המדרגה ל

מרבית התגלמויותיה  על כן. מה שמגביר את משיכתה כלפיה, 7 -מדרגה הלהטון מתחת 

: יתרה מזאת. בניות המעטרות אותהאו במסגרת ת 7 -תהיינה בתנועה עולה אל המדרגה ה

, לחזק את הכיווניות וההובלה לעבר צליל היסוד שמעליה 6 -עתה ביכולתה של המדרגה ה

תפקידה זה שכיח יותר ברגיסטר שמתחת לצליל . 8>  7>  6בתבנית מלודית עולה של 

 עיתים קרובות צליל האוקטבה כלל אינו מופיע בטווח המנעד שמעל לצליללשכן , היסוד

  .היסוד

את תפקידיה היטב מדגים ) מדרש - ז "פבראשית " (חלב עזים"השיר חלקו הראשון של 

מדרגה ההאאולית משמשת כמעטרת של  6 -ה: כפי שתוארו לעיל 6 -מדרגה הההשונים של 

או כמובילה לעברה מלמעלה ) 14-15 - ו 12-13תיבות (במסגרת תבנית שכן עליון  5 - ה

דרך , צליל היסוד משמשת כמובילה בתנועה עולה לעבר, ומתההדורית לע 6 -ה). 16תיבה (

מוצגים בסמיכות שני תפקידיה של  10-11בתיבות ). 7-8 -ו 5-6תיבות ( 7 -המדרגה ה

 6 -והרי שאין כמו ה 5 -מלודית יורדת לעבר המדרגה ה תחילה חלה תנועה: 6 -המדרגה ה

לא  5 - עבד מתברר כי המדרגה האולם בדי, האאולית ליצור את הכיווניות המוגברת כלפיה

חלה , מייד לאחר מכן. 6 - ה כי אם צליל שכן תחתון המעטר את ,מהווה הפעם צליל מטרה

הבאתן של שתי . הדורית 6 - והרי שאז מופיעה לה ה, תנועה מלודית עולה לעבר צליל היסוד

שכן , סמדרגות בעלות שם יסוד זהה ובמרווח של מחצית הטון בסמיכות היא חריגה בקורפו

הוא מביאו  ,בסיסיה הצלילים בצליל שאינו משתייך למלאי ולבה ברוב המקרים בהם משתמש

  . בסולם ולא בסמיכות אליה כתחליף למדרגה דיאטונית
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  )34' שיר מס( "חלב עיזים: "2 'דוגמא מס

  

  

: בסמיכות יתרה 6 - מדגים את תפקידיה השונים של המדרגה ה) ברוידס. א" (לחנוכה"השיר 

ועיטורה  )התוחמת את המנעד העליון(שמעל צליל היסוד  7 -בתנועה עולה לעבר המדרגה ה

מייד  אולם עם הירידה, המוגבהת 6 - משתמש ולבה במדרגה ה, על ידי צליל שכן תחתון

  מדרגה ובכך מחזק את ההובלה לעבר ה 6 - מנמיך הוא בחזרה את המדרגה ה, אחר מכןל

  . שתחתיה 4 - בדרך אל ה המהווה במקרה זה רק תחנה ,5 - ה

  )45' שיר מס( "לחנוכה: "3 'דוגמא מס

  

  

) אשמן. א" (כד קטן: "הדורית 6 -עושה ולבה שימוש בלעדי במדרגה ה בהם שני שירי זמר. ב

מסיים את העד למשפט : ם מדגים ולבה תהליך דומהשניהב). עמיר. א" (על ראש הר חרמון"ו

 "צליל חסוך"גדר בומכאן שהיא  ק במלאי הצליליםלוקחת חל כלל אינה 6 -המדרגה ה, השיר

קראת סיום השיר לחושף אותו רק , צליל בסולם אשר המלחין נמנע משימוש בו לאורך זמן -

של  דואג ולבה להדגשתה והבלטתה ,עם הופעתה המאוחרת. 37ובכך מעניק לו משנה תוקף

הופעה אחת ; י פחותהדורית כצבע ייחודי וצפו 6 - שימוש ב: בכמה אמצעים 6 -המדרגה ה

היותה ; חזקה ביותר בתיבהה מיקומה המטרי על הפעמה הראשונה; ויחידה של המדרגה

צליל שהכניסה אליו היא  בכיוון  -נתי היותה צליל פי; תוחמת את חלקו התחתון של המנעד

הדורית את תפקידה  6 -מקבלת על עצמה ה, גם הפעם. בכיוון הנגדיממנו  והיציאה אחד

 "כד קטן"אם באופן ישיר ב ,7 -כמובילה בעלייה לעבר צליל היסוד דרך המדרגה ההאופייני 

  ". על ראש הר חרמון"או אם באופן עקיף ב

  

  

  

                                                 
37
  .317' עמ, )ט"תשנ, מאגנס: ירושלים( שבע השנים הטובות: הביטלס .תלי וגנרנפ 
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  )39' שיר מס( "כד קטן: "4 'דוגמא מס

  

  ) 58' שיר מס( "על ראש הר חרמון: "5 'דוגמא מס

  

  

  ברפרטואר הזמר העברי  שעל מלאי צליליו מבוססים שירי זמר רבים, בניגוד למודוס הדורי

יתכן כי זאת  . המודוס הפריגי לא תפס את מקומו כמלאי צלילים העומד בפני עצמו, המוקדם

, מלנכולית שהוטבעה בו במסורת המוסיקלית המערבית עוד בתקופת הרנסאנסה וזהותבשל 

השימוש בו הוא בעיקר . בעיקר בקינות ובפרקים איטיים המביעים רגשי צער ואבלות

מודוס האנונימי הרה ארעית של המודוס האאולי ולעיתים גם של המודוס הדורי או של העשכ

לא נמצא ולו שיר אחד בקורפוס המבוסס באופן מלא על   - וכך גם אצל ולבה  38.דמוי אאולי

 אולם בשבעה שירי זמר נעשה שימוש בתבניות מלודיות פריגיות, מלאי הצלילים הפריגי

לוקחות חלק במלאי הצלילים כל  לא םבשלושה מה. ונמכתהמ 2 -הכוללות את המדרגה ה

ושיר נוסף מושתת  ,םשניים מושתתים על מודוסים אנונימיי(המדרגות הדיאטוניות של הסולם 

בשל השימוש האופייני שנעשה בהם  קבוצה זולהכלילם ב תיאולם החלט, )על פנטקורד

  . תבנית הפריגיתב

  : ספר יתרונותהמונמכת מ 2 - במדרגה הנראה כי לשימוש 

  .מבלי לפגוע בבהירותו ומרכזיותו של צליל היסוד יוצרת גיוון מודאלי היא. א

ו של הטון המוביל מלמטה בכך שהיא יוצרת טון מוביל חלופי העדרהיא מחפה על . ב

המדרגה הופעות , ואכן. הודות למרווח מחצית הטון שהיא יוצרת כלפי צליל היסוד, מלמעלה

. עברולהזמר של ולבה באות ברובן בסמיכות לצליל היסוד ובכיוון יורד  המונמכת בשירי 2 - ה

ולרוב גם  מוסיקלייםמיקומה האופייני של התבנית הפריגית הוא בסיומי המשפטים ה, כמו כן

רה את הכיווניות מה שמעיד על יתרונה כתבנית קדנציאלית המגבי, לקראת סיומו של השיר

  . בזהות מערבית מובהקתאך מבלי להסתכן , כלפי צליל היסוד

  יתכן בשל זיקתה ודמיונה למספר סולמות ממערכת , היא מעניקה לשירים גוון מזרחי. ג

ביאת נבדל מן המודוס המקאם . המקאמת הערבית שהבולטים בה הם הביאת והכורד

לעומת מרווח , לצליל היסוד שתחתיה 2 -בין המדרגה ההנוצר הטון  3/4פריגי במרווח  ה

זהה למודוס , לעומת זאת, מקאם הכורד. הנוצר במיקום המקביל במודוס הפריגי מחצית הטון

                                                 
38
 .33-36 'ראה עמ, אאוליהעל המודוס האנונימי דמוי  
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  . הפריגי מבחינת סדר מרווחיו

  מקאם ביאת : 6 'דוגמא מס

  

  

  מקאם כורד והמודוס הפריגי : 7 'דוגמא מס

  

  

  לבין  בהניתן להצביע על מספר קשרים בין השימוש בתבנית הפריגית בשירי הזמר של ול

  : עולם המזרח

שניים הם שירי רועים . התבנית הפריגית בשירי זמר שתמלילם נושא צביון מזרחי הופעת. א

עבודת , ושלושה עוסקים בנופי הארץ ,)ביאליק. נ. ח" (שה"ו )ברוידס. א" (בגליל" - מובהקים 

) טשרניחובסקי. ש" (הוי ארצי מולדתי", )ברוידס. א" (לקטיף" -הכפיים ובהווי החיים במזרח 

  ). תלמי. א" (בנגבקציר "ו

העיטוריות אופיינית לשירת המזרח . ים עיטורייםיהופעת התבנית הפריגית בקטעים מלוד. ב

צלילים מספר גדול של  בתמליל מותאם כשלהברה אחת - והיא באה לידי ביטוי הן במליסמות 

קטעים מלודיים שאינם מתבססים על טקסט  -והן בווקאליזות  )בדרך כלל שלושה ומעלה(

  . הברה בודדתכי אם על , דר ובר משמעותמוג

ועושה בה שימוש , "אה"מכניס ולבה ווקאליזה קצרה על ההברה ) ברוידס. א" (לקטיף"בשיר 

   39.בתבנית הפריגית

  )48' שיר מס" (לקטיף: "8' דוגמא מס

  

  

  שימוש בתבנית הפריגית כנסיון לחיקוי המיקרוטונאליות האופיינית למסורת המוסיקלית . ג

  לשימוש במרווחים הקטנים " מיקרוטונאליות"מתייחס המונח , באופן תאורטי. רחיתהמז

 24 - התאוריה הערבית מחלקת את האוקטבה ל: אולם המונח עשוי להטעות, חצאי טוןמ

אולם לא  ,מכפולות של רבעי טוןגדלי הסקונדות השונות מתקבלים . רבעי טון השווים בגודלם

                                                 
39
  .92' עמראה , ווקאליזה זו עלעוד  



29 
 

יש לראות במיקרוטונאליות את קיומם של , על כן. ע טוןסקונדה שגודלה רב פועלקיימת ב

אך לא לייחס לה מרווחים של רבעי טונים , מרווחים המתקבלים מכפולות של רבעי טונים

  . בפועל

   כפי שבאים בו לידי, טבעי הדבר שהזמר העברי יביא לידי ביטוי גם את המיקרוטונאליות

שכן , ה יקשה עליו לאמצה פשוטה כמשמעהזאולם במקרה  ,ביטוי מאפיינים מזרחיים נוספים

ולביצועה תדרש מיומנות , א התחנכה על מסורת זולהיות זרה ומנוכרת לאוזן של עשויההיא 

נראה כי מלחיני . ורגישות אינטונטיבית מיוחדת שסביר כי מי שלא גדל לתוכה לא ייצלח בה

תחלופה : רשותםמערכת המרווחים העומדת לאמצעות הזמר העברי מצאו דרך לחקותה ב

חיקוי ". צליל ביניים"תוך שאיפה ליצור מעין  שני צלילים במרווח של מחצית הטוןמהירה בין 

המדרגה  תחלופה מהירה ביןב המיקרוטונאליות בשירי הזמר של ולבה בא לידי ביטוי בעיקר

  . האאולית 2 -והמדרגה ה הפריגית 2 - ה

  המביא  40יים בקטע מלודי ללא תמלילמסת) טשרניחובסקי. ש" (הוי ארצי מולדתי"השיר 

  ולאחר  ,)17תיבה (המונמכת כמובילה מלמעלה אל צליל היסוד  2 -תחילה את המדרגה ה

  כל זאת בערכים , )18תיבה (שאינה מונמכת  2 -מכן מביא אותה שוב בסמיכות למדרגה ה

  גה אפקט המיקרוטונאליות מתעצם במקרה זה גם בשל הבאתה של המדר. ריתמיים קצרים

  ). 17תיבה (על שתי גרסאותיה בסמיכות יחסית  7 - ה

   )16' שיר מס( "מולדתי, הוי ארצי: "9 'דוגמא מס

  

  

בעוד שבבתי (הגמישה  2 -שימוש בולט במדרגה ה חל) ביאליק. נ. ח" (שה"בפזמון השיר 

ולבה מביא את גרסתה ). בגרסתה האאולית בלבד 2 -השיר לוקחת חלק המדרגה ה

ולעיתים קרובות , סתה האאולית בסמיכות יתרה כחיקוי ברור למיקרוטונאליותהפריגית וגר

בכך מקנה לקטע . במסגרת צלילים קישוטיים שאינם מקבלים הברה טקסטואלית משל עצמם

ומגביר את רמת המורכבות בשיר הבאה לידי ביטוי במרבית הפרמטרים , אופי מזרחי מובהק

  . המוסיקליים

                                                 
40
התמליל וגם בשל  העדרגם בשל , )או אולי בכלי אחר(סבירות גבוהה כי קטע זה נועד לנגינה בחליל קיימת  

  .אם כי ולבה לא מצהיר על כך מפורשות, מנעדו הגבוה
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  )67' ר מסשי( "שה: "10 'דוגמא מס

  

  

בה  יינת את התרבות המוסיקלית הערביתגם היא תכונה המאפ ,גמישותה של מדרגה

בדרך כלל בהבדל אינטונטיבי (דרגות מסויימות בסולם עשויות לקבל גמישות אינטונטיבית מ

  .  נוספים פרמטריםלכיוון התנועה ול, בהתאם לרגיסטר) קטן

. הפריגית 2 -הדורית לצד המדרגה ה 6 - משלבים את המדרגה ה בקורפוס שני שירי זמר

בגרסתה הדורית  6 -מופיעה המדרגה ה) התמליל אינו בנמצא, קרני. י" (לילה רד"בשיר 

בהתאם לתפקידה  גרסאותיהבשתי  לסירוגיןמופיעה  2 -בעוד שהמדרגה ה, באופן עקבי

בלה בהם מחפש ולבה הו, משפטיםהרק בסיומי אך וגרסתה הפריגית מופיעה . התחבירי

גרסתה האאולית מופיעה ו) 12 –ו 8, 6, 4, 2בסיומן של תיבות (לעבר צליל היסוד  וכיווניות

, 2בראשיתן של תיבות ( בהם נדרשת זרימה ותנועה קדימה, מוסיקלייםהמשפטים ה ךבמהל

מקום חריג בשיר מבחינת תפקודה התחבירי של . )7 -ו 5וכן במהלכן של תיבות  8 -ו, 6, 4

שם על פי המצופה הייתה צריכה להופיע תבנית פריגית , 10וא בתיבה ה 2 -המדרגה ה

בוחר ולבה להשתמש , רגע לפני סיום השיר, אולם דווקא שם, המביאה לסיום המשפט

אולי במטרה להבליט את התבנית הפריגית שתחזור , 2 -בגרסתה האאולית של המדרגה ה

  . במשפט הבא ותביא לסיום השיר

  )47' שיר מס( "רדלילה : "11 'דוגמא מס

  

  

  )ורי'או בסולם המז(שירי זמר במודוס היוני . ג2

המזוהה באופן כה מובהק עם התרבות  יח כי בשל הימצאו של הטון המובילניתן להנ

המודוס היוני או  של שירי זמר המבוססים על חיבורםמעיט ולבה בה, מוסיקלית המערביתה

 מספר קטן לכל הדעות, ים לקבוצה זוארבעה שירי זמר בלבד משתייכ. ורי'הסולם המז

הן האמנותית והן , ורי במוסיקה המערבית'מרכזי שתופס הסולם המזהבהתחשב במקום 
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   41.עממיתה

עלינו להבחין בין שני אלה כי הם : "ורי למודוס היוני'הסולם המז עורך הבחנה בין רבינא. מ

ת נטייה לדומיננטיות שייכת שורה של צלילים בעל..... בהבעה ובנקודת הכובד, בדלים ברוחנ

, המסתיימת בעליה במרווח של חצי טון, שורת צלילים בגבול של אוקטבה .....לסוג הסולמות

צליל  העדר. שייכת לסוג הסולמות, ומפגינה על ידי כך את כוחו הדומיננטי של הצליל המוביל

שהצליל שלפני  ויש לשים את הדגש על כך. מציין את המודוס, מוביל בסיומה של שורה כזאת

ולהגדרה זאת יש להוסיף הערה כלפי שני מודוסים . האחרון הוא חסר כח דומיננטי

אבל , היוני אינו נבדל במאומה מהסולם..... הלידי והיוני: מסתיימים במרווח של חצי טוןה

   42".ובערך הפונקציונאלי של הצלילים, בנטייה למרכזיות, קיימת הבחנה ברוח הצלילים

  יוני הוא אוסף הצלילים מודוס הול יור'מזסולם המדבריו של רבינא כי המשותף לניתן להבין 

  ורי מתאפיין בכיווניות מוגברת הבאה לידי ביטוי 'הסולם המזשאולם בעוד , וסדר המרווחים

  . הרי שבמודוס היוני נעדרת כיווניות זו, בעיקר בטון המוביל המושך אל הטוניקה

לבה אופי מערבי בולט תוך שימוש בתבניות מלודיות מקנה ו, לשירי הזמר בקבוצה זו

במשמעות של דומיננטה  1 - ל 5תנועה ממדרגה , מערביות מובהקות של אקורדים משולשים

אולם בנוגע לשימוש . וריים לכל דבר'ומכאן שניתן להתייחס אליהם כשירים מז', לטוניקה וכד

   :"אמצעי זהירות"נוקט ולבה מספר , בטון המוביל

  עתו מועטה ביחס לתכיפות הופעתו של הטון השביעי הנמוך בשירי זמר המבוססים הופ. א

  . וכן ביחס לתכיפות הופעתן של מדרגות אחרות במודוס ,אב טיפוס מודאלי אאוליעל 

  . ם מרכזייםימהצבתו במיקומים מטריים חזקים ובאזורים סטרוקטוראלי הימנעות. ב

  , חרים המתקבלים באמצעות הזזת צליל היסודא טונאלייםבהקשרים  7 -שימוש בטון ה. ג

  . תוך שמירה על מלאי הצלילים הבסיסי של הסולם

יצירת תבניות מלודיות הדולגות על הטון השביעי או כאלו המשתמשות בו כצליל קישוטי . ד

  . בלבד

אולם , מדגים שימוש מוגבר בתבניות המערביות שהוזכרו לעיל) בס. ש" (ג בעמר"ל"שיר ה

בלתי  בתפקיד של צליל עובר 1' מסבתיבה  ויחידה פעם אחת בו רק מופיעוביל הטון המ

 תאח(הטון המוביל מופיע בתכיפות  נראה לכאורה כי) 3-8תיבות (במשפט השני . מודגש

ומכאן  את מעמדו כצליל יסודאולם עד מהרה מתברר כי הצליל מי מבסס ) !מיםפע העשר

במשפט  .בממלכה של מי 3כי אם כמדרגה , ובילכלל איננו תקף כאן כטון מ# שהצליל סול

 בו כלל לא לוקח מובילהטון ה אולם, חוזר לה לתפקד כצליל היסוד )9-10 תיבות(המסיים 

  . חלק

                                                 
41
מדרגות דיאטוניות של  7בן  בוססים על מלאי צלילים בסיסי מלארק את שירי הזמר המ תיבקבוצה זו כלל 

ירי זמר שלא נכללו בקבוצה , כמו כן. ים זרים העשוי להעניק גוון של מודוס אחרללא מלאי צליל, המודוס היוני
  . תייחס בקטגוריות נפרדות בהמשךא הלאל. האנונימי המבוססים על המודוס היוני

42
 . יסודות מזרחיים ומערביים במוסיקה בישראל". המודוס והסולם האנונימיים בשיר הישראלי. "מנשה רבינא 

 .71' עמ, )1968, המכון למוסיקה ישראלית: אביב-תל( כתעור, זמורה מיכל
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  )44' שיר מס" (ג בעמר"ל": 12 'גמא מסדו

  

  

  עושה ולבה שימוש מעט תכוף יותר במדרגה  )אורלנד. י" (סוכתי"שון של השיר בחלקו הרא

בחלקו השני . )1-4תיבות ( אם כי אף אחת מהופעותיה איננה מודגשת, )הופעות ארבע( 7 - ה

תוך  שינוי צליל היסוד - עובר למודוס רה אאולי המקביל באמצעות הזזה  הוא ,של השיר

מה , 2תוקף של מדרגה  7 -עתה מקבלת המדרגה ה. )5-8תיבות ( צליליםהשמירה על מלאי 

ובו בזמן לנטרל  ,ונקציונאליותפי להסתכן ביתר מבל בבטחה שמאפשר לולבה להשתמש בה

  . של השיר שאפיין את חלקו הראשון והמערבי ורי'המז מצלולבמקצת את ה

  )55' שיר מס( "סוכתי" :13' דוגמא מס

  

, או פריגיות/בעוד שהמודוס האאולי מהווה אב טיפוס המקבל העשרות מודאליות דוריות ו

  המודוס הלידי לא . וני נדירות בקורפוס המחקררי שהעשרות מודאליות של המודוס היה

לא רק בשל , )כמו גם עבור שאר מלחיני הזמר העברי(הווה עבור ולבה מלאי צלילים מוצלח מ

המוגבהת היוצרת  4 - אלא גם בשל המדרגה ה ,מלאי הצליליםבשל הטון המוביל  הימצאו

ת יוצרת חלוקה סימטרית של המוגבה 4 -ה ,כמו כן .5 -עין טון מוביל נוסף כלפי המדרגה המ

לכן אין זה . אוקטבה לשני טריטונים ובכך מטשטשת את הבהירות הטונאלית של המודוסה

שירי זמר המבוססים על מלאי הצלילים הבסיסי של  בקורפוס המחקר לא נמצאושמפתיע 
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נראה לכאורה כי . איננה שכיחה 4 -וגם הגבהתה הארעית של המדרגה ה, המודוס הלידי

אפשר  שכן הוא מ ,המודוס המיקסולידי יהווה עבור ולבה מלאי צלילים מתאים לשיריודווקא 

לא נמצא ולו שיר אחד  ,אולם באופן מפתיע. מובילהטון ב ללא שימושאך  ורית'זהות מז ליצור

וגם נדירה היא , מיקסולידיהצלילי המודוס  המבוסס באופן מלא על מלאיהמחקר  בקורפוס

עובדה . בשירי זמר המבוססים על אב טיפוס מודאלי יוני 7 -רגה ההנמכתה הארעית של המד

המבוססים על הרבים ברפרטואר הזמר העברי  הזמר זו מפתיעה עוד יותר לנוכח שירי

אחד  ואף נמנה על ,מודוס שהלך ותפס לו מקום של כבוד בסוגה, מודוס המיקסולידיה

הלידי או , אם היוני(ורי 'המז שולבה אינו מוצא בצבע ,נראה אם כן. היחודיים המסממני

קטגוריה למספר מצומצם של שירי זמר  רק ומקדיש, חומר גלם מושך ליצירתו) מיקסולידיה

  . זו

  

  שירי זמר המבוססים על שורות אנונימיות. ד2

חסרות אחת או  בה השור -על שורת צלילים אנונימית  תמבוססקבוצה גדולה של שירי זמר 

לשתי קבוצות  ניתן לחלק קבוצה זו 43.יות במסגרת האוקטבהשתיים מן המדרגות הדיאטונ

  :משנה

מבוססת על מלאי הצלילים הבסיסי של המודוס  - 44:שורה אנונימית דמוית אאולי. א

בגודלה לאחר קבוצת שירי  שנייהקבוצה זו היא ה. נעדרת 6 -אולם מדרגתה ה ,אאוליה

יכולה האנונימיות לבוא לידי  ,רטיבעוד שבאופן תאו. שירים 15והיא כוללת  ,אאוליםהזמר ה

. 6 -הרי שאצל ולבה היא בלעדית למדרגה ה, ביטוי גם במדרגות אחרות של המודוס האאולי

דיאטוניות היתר המדרגות , 45)2 - ולמדרגה ה( בכך שפרט לה הוא 6 - יתרונה של ה

ת הגוון ן מבחינהעדרמשמעות ל תהיהועל כן לא , הדורי והפריגי הן זהות, אאוליהמודוסים ב

 -יוצרת אי ודאות לגבי הצבע המודאלי  6 -ההמדרגה ותה של העדרזאת בעוד ש. המודאלי

 ,כמו כן. את זאת משאיר ולבה לדמיונו של המאזין או המעבד? או שמא דורי, האם אאולי

ועם , שתחתיה במודוס האאולי 5 - יוצרת מרווח בן מחצית הטון עם המדרגה ה 6 -המדרגה ה

 במודוס י הטוןמבטלת את אחד משני חצא ותההעדר .עליה במודוס הדורישמ 7 -המדרגה ה

  . שלו את הפונקציונאליות ובכך מחלישה

איננה מקבלת על עצמה את תפקיד המדרגה האנונימית בשירי זמר  6 -העובדה כי ה

  ותה לא תטשטש את העדר: רק מחזקת השערות אלו מבוססים על אב טיפוס מודאלי יוניה

 האחרוניםכששני (והלידי  דיהמיקסולי, ית כיוון שהיא משותפת למודוסים היוניהזהות המודאל

וכן היא יוצרת מרווח בן טון שלם עם  )באים לידי ביטוי בקורפוס המחקר כמעט ואינם

                                                 
43
 .71' עמ, "המודוס והסולם האנונימיים בשיר הישראלי" .רבינאנשה מ 
44
אם כי , "דמוית אאולי"בחרתי להשתמש במינוח , בשל יחסו של ולבה אל המודוס האאולי כאב טיפוס מודאלי 

  ".דורי דמוית"באופן תאורטי ניתן היה לכנות את השורה גם כ
45
אולם היא מתאימה פחות , שונה במודוס הפריגי לעומת האאולי והדורי 2 -אמנם זהותה של המדרגה ה 
  .לצליל היסוד 3 -תפקד כאנונימית על שום חשיבותה כצליל מלודי עיטורי המקשר בין המדרגה הל



34 
 

היא מהווה את  ,בנוסף. ומכאן שאין לה חשיבות מרכזית כמחזקת פונקציונאליות ,כנותיהש

ותה העדרו, וריות'אליו פונה ולבה לשם ניטרול המז ,קבילל היסוד של המודוס האאולי המצלי

  . מולבה אמצעי מוצלח זה תגזול

חסרה אחת או שתיים מן "רבינא לשורה אנונימית מתייחסת לסולם בו . הגדרתו של מ

  הגדרה זו אינה הולמת את כמחצית משירי  46".מדרגות הדיאטוניות במסגרת האוקטבהה

שמתחת  7 -בין המדרגה ה הוא של סקסטה גדולה םטווח מנעדר שאהזמר בקבוצה זו 

כלל אינה  החסרה 6 -המדרגה המכאן ש. שמעל לצליל היסוד 5 -לצליל היסוד למדרגה ה

לשורת צלילים הקסטונית  הבמקרים אלעל ההגדרה להתייחס , על כן. כללת בטווח מנעד זהנ

   . במסגרת של סקסטה ולא במסגרת של אוקטבה

 1דו התחום במסגרת של סקסטה גדולה בין )אלתרמן. י(" ים נשחקהבאגוז"כך למשל בשיר 

 -בסולם  6 -המדרגה ה. בסולם רה אאולי 5מדרגה  - 1ללה ,בסולם רה אאולי 7מדרגה  -

  . כלל לא לוקחת חלק בטווח מנעד זה ,bיס

  )5' שיר מס( "באגוזים נשחקה: "14 'דוגמא מס

  

  

  נכללת , בין ספטימה קטנה לדצימה קטנה -בשירי זמר אחרים שטווח מנעדם גדול יותר 

  אם ברגיסטר שמתחת לצליל היסוד או אם ברגיסטר , בטווח המנעד 6 - לכאורה המדרגה ה

מה שלעיתים מעניק לשיר אופי , יהתבניות מלודיות הדולגות על ולבה אז יוצר .שמעליו

  . פנטטוני

על שורת הצלילים מבוסס ) ביאליק. נ. ח" (שיר העבודה והמלאכה"חלקו השני של 

  .)כזו שאין בה מרווחים של חצאי טון(הפנטטונית האנהמיטונית 

  סולם פנטטוני אנהמיטוני :15 'דוגמא מס

  

  

                                                 
46
  .71' עמ, "המודוס והסולם האנונימיים בשיר הישראלי" .רבינא נשהמ 
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  הטבועה בשורה האנונימית לדליגה  6 -נראה כי ולבה מנצל את הדליגה על המדרגה ה

  בכך . ההיוצרת מרווח בן מחצית הטון עם שכנתה מלמעל 2 - על המדרגה המהפעם , נוספת

  אולם בתיבה  47.הוא יוצר שורה נעדרת חצאי טונים ומעניק אשליה רגעית של פנטטוניות

  ובכך  2 -מחזיר ולבה למלאי הצלילים את המדרגה ה ,)שנייהבוולטה ה(האחרונה בשיר 

  עומדת  6 - אם כי אנונימיותה של המדרגה ה, המתפוגגת לה בן רגע הפנטטוניות הקסומ

  . בעינה

  )75' שיר מס( "שיר העבודה והמלאכה: "16 'דוגמא מס

  

  

אמנם שירי זמר אלו אינם  48."צליל חסוך"כב 6 -משתמש ולבה במדרגה ה שירי זמר במספר

אולם בדרך כלל חלקם הראשון ואף , מבוססים על טהרת השורה האנונימית דמוית האאולי

דואג , של השירבחלקו השני  6 - עם כניסתה של המדרגה ה .יותר מכך מבוסס על שורה זו

 תלעיתים תופיע פעמיים בשל חזר(הופעה אחת ויחידה : בכמה אופנים ולבה להבליטה

ה תהופע או לחילופין )או בשתי הופעות סמוכות שדינן כהופעה אחת, המשפט המוסיקלי

במיקום אוקטבי  הופעתה ;ת האפשרות הראשונהאאם כי ולבה נוטה להעדיף , מוגברתה

כשלעיתים קרובות היא תוחמת את , וד או מתחת לצליל היסודאו מעל לצליל היס ,אחד

הכניסה אליה בתנועה  תהיהלרוב , מופיעה בחלקו העליון של המנעד היא כאשר; המנעד

הכניסה , תחתון של המנעדהכאשר היא מופיעה בחלקו ו, לעיתים גם בקפיצה מלודיתועולה 

באחדים משירי  ;מטרי חזקום במיק הופעתה; בצעד או בקפיצה, דבכיוון יור תהיהאליה 

ובכך מעצים עוד יותר  השיר במשפט המסיים של רק 6 -מדרגה הולבה את החושף  הזמר

  . הופעתה את

עד לתיבה שלפני האחרונה  6 -חוסך ולבה את המדרגה ה) ברוידס. א" (זמר לשבועות"ב

ידי חד על  ודגשתאולם היא מ ,יא מופיעה על חלקה החלש של הפעמהאמנם ה). 15תיבה (

 והכניסה אליה בקפיצה מלודית גדולה ,התוחם את המנעד העליון היותה צליל שיא, התופעמי

  . של סקסטה קטנה

  

  

                                                 
47
  .38-40 'ראה עמ, הפנטטוניות בשירי הזמר של ולבה הרחבה עלב 
48
  . 26' ראה עמ, "צליל חסוך"להגדרה של  
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  )32' שיר מס( "זמר לשבועות: "17 'דוגמא מס

  

  

  ממש בסיום  6 - עה המדרגה המופי) עמיר. א" (על ראש הר חרמון"וב) אשמן. א" (כד קטן"ב

אולם ההפתעה  ,האמצעים שהוזכרו לעיל כל ותומקבלת את הדגשתה באמצע השיר

   49.דורית 6תעצמת בהיותה מדרגה מ

  )39' שיר מס( "כד קטן: "18 'דוגמא מס

  

  ) 58' שיר מס( "על ראש הר חרמון: "19 'דוגמא מס

  

  

ולם א, לים הבסיסי של המודוס היונימבוססת על מלאי הצלי 50:יוני דמויתשורה אנונימית . ב

כיוון  7 -דווקא ה תהיהטבעי הדבר כי המדרגה האנונימית . תנעדר 7 - מדרגתה ה

תתאפשר לולבה כתיבה חופשית במודוס היוני ללא הסתכנות בפונקציונאליות  ,ההעדרבש

  . בקבוצה זו נכללים שני שירי זמר בלבד. יתרה הנוצרת בעיקרה על ידי הטון המוביל

ולבה את  מנצל, "ה והמלאכהשיר העבוד"בדומה ל ,)עמיר. א" (דוד ירח בשמיים"שיר ב

היוצרת גם היא מרווח , 4 -דליגה נוספת על המדרגה הל 7 -הדליגה הקבועה על המדרגה ה

על " נאבקת"בכך הוא יוצר שורה פנטטונית אנהמיטונית ה. של מחצית הטון עם שכנתה

                                                 
49
   . 26-27' ראה עמ, הדורית בשני שירי זמר אלו 6 -המדרגה הבהרחבה על  
50
 דמוית"אם כי באופן תאורטי ניתן היה לכנות את השורה גם כ "דמוית יוני"להשתמש במינוח  תיבחר 
  ".ורי'דמוית מז"או כ "יקסולידימ
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 3וף תיבה השיר פותח בפנטטוניות הנשברת בס. מקומה לצד השורה הדיאטונית החסרה

עד שזו מופרת שוב  הפנטטוניות ת לשלוטבתיבה הבאה חוזר. 4 -סתה של המדרגה העם כני

מקום של  4 - התופסת המדרגה בחמש התיבות הבאות . 7בתיבה  4 - עם כניסת המדרגה ה

התיבות  תיאולם ש, ומשכיחה במקצת  את המצלול הפנטטוני קבע במלאי הצלילים

  ". נצחונה"כאילו מביאות ל בזאתו, ותניפנטטוהחוזרות שוב אל טהרת ) 13-14(המסיימות 

  )13' שיר מס(" דוד ירח בשמים: "20 'דוגמא מס

  

  

בולטות מספר תכונות האופייניות , למרות תת החלוקה בין שתי קבוצות השורות האנונימיות

  ):הן דמויות האאולי והן דמויות היוני(לכלל שירי הזמר בקבוצה 

  . בדמויי היוני 7 -וה בדמויי האאולי 6 -ה: אחת קבועה ותה של מדרגההעדר. א

  על ידי צמצום . ותה של מדרגה היוצרת מרווח בן מחצית הטון עם צליל שכן לההעדר. ב

  .תומקטין ולבה את תחושת הפונקציונאלי ,מספר חצאי הטון בסולם

  דליגה לא קבועה על מדרגה  באמצעות ,או לחלקים ממנו הקניית גוון פנטטוני לשיר כולו. ג

  . ספת היוצרת מרווח בן מחצית הטון עם צליל שכן להנו

שכן ניתן  עובדה זו מפתיעה לכאורה. שימוש אך ורק במלאי הצלילים הבסיסי של השורה. ד

ימצא ולבה לנכון , היה לצפות כי דווקא בשירי זמר המבוססים על מספר צלילים קטן משבעה

ושה כן עאולם ולבה . רומטיזציהלהגדיל את מלאי הצלילים באמצעות העשרה מודאלית או כ

המשתייכים  )טשרניחובסקי. ש" (ארצי מולדתי הוי"ו) ביאליק. נ. ח" (שה: "רק בשני שירי זמר

יתכן כי דווקא הנאמנות למלאי הצלילים הבסיסי מבליטה את . גם לקבוצת ההעשרה הפריגית

  . אנונימיותה של השורה ומחזקת אותה

הנובע ממנהגו של ולבה לרשום  למלאי הצלילים בפועלסימני המפתח חוסר התאמה בין . ה

, אנונימייםבמקרה של מודוסים . כמעט תמיד את סימני המפתח של אב הטיפוס המודאלי

. נונימיתאבמקרה שהוא מתייחס למדרגה  סימני המפתח כלל לא יהיה רלוונטיתכן כי אחד מי

על צליל  טיפוס מודאלי אאוליהמבוסס על אב ) אלתרמן. י" (באגוזים נשחקה"כך למשל בשיר 
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נותרת לאורך השיר  6 -אולם המדרגה ה. bומכאן שמופיע בו סימן המפתח סי ,היסוד רה

רושמי : "רבינא קובל על נוהג זה. מ 51.חסר כל משמעות היתק זהסימן  והרי שאז אנונימית

או נהגו לפרקים קלות דעת בבואם לציין ליד המפתח את הדיאזים , השירים האנונימיים

ויש , ליד המפתח אין לרשום כל סימן שהוא..... רישום זה הוא פשטני ושטחי..... הבמולים

את גורל השיר אם , בהתאם להשקפתו החופשית שלו, להשאיר יד חופשית למעבד לקבוע

   52".לרה מינור ואם למודוס הדורי

  

   המבוססים על שורות סולמיות בנות חמישה צלילים זמרשירי . ה2

  : ניתן למצוא שורות סולמיות בנות חמישה צלילים משני סוגיםי בזמר העבר

בדרך כלל יהיה מלאי הצלילים . זכה קווינטהבמסגרת של  שורות בנות חמישה צלילים. א

    53.זהה לחמש המדרגות הראשונות במודוס האאולי או היוני

  המבוסס ) ברוידס. א" (בגליל" -בקורפוס המחקר נמצא רק שיר אחד המשתייך לקבוצה זו 

 ,מלאי צלילים כה מצומצםבנראה כי הבחירה במנעד ו. על פנטקורד על צליל היסוד רה

  ואף יתכן כי יש כאן ניסיון חיקוי של הנגינה  ,מתקשרת במקרה זה לתוכנו המזרחי של השיר

  המנעד המצומצם ומלאי הצלילים " תייבע"את . המתאפיין במנעד קטן יחסית בחליל רועים

וכן , שירהחלקו הראשון של בלבה באמצעות העשרה מודאלית פריגית הקטן פותר ו

  . 3 -הגבהתה של המדרגה ה -אמצעות אלטרציה נוספת ב

  )6' שיר מס" (בגליל": 21 'דוגמא מס

  

  

כשלכאורה חלה דליגה מעל שתי , אוקטבה של שורות בנות חמישה צלילים במסגרת. ב

סולמות  -האחד : לשני סוגי סולמות פנטטוניםדליגה זו עשויה להביא  54.מדרגות דיאטוניות

פנטטונים אנהמיטונים בהם חלה דליגה מעל שני הצלילים היוצרים מרווח בן מחצית הטון עם 

הם . כמו גם מרווח הטריטון ומכאן שלא נכללים בהם מרווחים בני מחצית הטון, שכניהם

. לא תבואנה בסמיכות כשהאחרונות, ורכבים משלוש סקונדות גדולות ושתי טרצות קטנותמ

                                                 
51
 . 34' ראה דוגמת תווים בעמ 
52
 .74' עמ, "המודוס והסולם האנונימיים". רבינא נשהמ 
53
  .152' עמ, )1971, הספרייה למוסיקה - המרכז לתרבות ולחינוך : אביב-תל( הזמר הישראלי. שמואלי הרצל 
54
תוכו את כל המדרגות של משום שטבעו של הסולם הפנטטוני הוא שאינו כולל ב" לכאורה"לציין  תיבחר 

הדיאטוני המוכר לנו וההתייחסות לדליגה מעל מדרגות כאלו ואחרות נובעת מהשוואתו לסולם , הסולם הדיאטוני
  . ן התרבות המערביתמ
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  . המכילים בתוכם גם מרווחים של חצאי טון סולמות פנטטונים המיטונים - השני 

שכן , מץ לחיקו דווקא את הסולמות הפנטטונים האנהמיטוניםיכי הזמר העברי א טבעי

ולמעשה , ותם של חצאי הטון מטשטשת במידה ניכרת את הפונקצינאליות של הסולםהעדר

חמשת , בדומה למערכת המודוסים. משת צליליו לתפקד כצליל יסודמאפשרת לכל אחד מח

הזזתו . מתקבלים גם הם תוך הזזה במלאי צלילים אחד הסולמות הפנטטונים האנהמיטונים

שישמור על מלאי המרווחים של  עניק סדר מרווחים חדשת בתוך מלאי זהשל צליל היסוד 

  . שלוש סקונדות גדולות ושתי טרצות קטנות

  השימוש בהם בזמר העברי , תרונם הגדול של הסולמות הפנטטונים האנהמיטוניםלמרות י

 שירשל  וורבים יותר המקרים בהם רק חלק, אינו שכיח במיוחדכמלאי צלילים בלעדי 

יתכן כי ההתבססות המוחלטת על צלילי המודוס הפנטטוני יוצרת . פנטטוניותב מתאפיין 

ובכך לא  )כגון תרבויות המזרח הרחוק( תרבויות זרות זיקה חזקה אל המוסיקה של

כן מצא בסולם הפנטטוני , לעומת זאת, ולבה. מאפשרת הקנייתו של גוון ישראלי ייחודי לשיר

שימוש  וכתב שני שירי זמר העושים בו, אנהמיטוני מלאי צלילים הולם העומד בפני עצמוה

  . מלא

רות השוטטות במערכת בה אין למ. מבוסס על סולם פנטטוני על צליל היסוד דו" שיר בוקר"

פתיחת השיר וסיומו : מצעיםאעל ידי מספר  זיקה אל צליל היסוד ולבה יוצר ,צליל יסוד ברור

הופעתו התכופה ביחס למדרגות אחרות בסולם והצבתו כתוחם המנעד , בצליל היסוד

 ם של סימני מפתח מצביע גם הוא על תפקידו של דו כצלילהעדר. התחתון כמו גם העליון

שבמקרה זה הוא  המפתח של אב הטיפוס המודאלי שהרי ולבה נוהג לרשום את סימני, יסוד

  . נעדר סימני היתק, דו יוני

של הצלילים כפי שמופיעים " כרונולוגי"המשתמש ולבה בסדרם , מעניין הוא כי לאורך השיר

. ולםאולי במטרה להבליט את הדליגות האופייניות לס, כמעט ללא חריגות, בסולם עצמו

, הריחוף בין צלילי הסולם ללא תחושה טוניקאית ברורה, נראה כי הזיקה למזרח הרחוק

יוצרים , )Lento(והטמפו האיטי במיוחד  ות החוזרות ונשנות בשורת הצליליםהעליות והיריד

 . ובוודאי לא של בוקר ישראלי מציאותי המאיץ בילד לקום אל חיי השגרה עולם דמיוני בשיר

חלום , ילד נם": עניק הסבר הולם לעולם החלום שיצר ולבהלה עשוי בשירהבית האחרון 

אך , העולם מתעורר לחיים, הבוקר אכן הגיע!". השמש קם ,אור, ופתאום פקח עיניים, לםח

   55?הוא רק בגדר חלום או שאולי כל הבוקר המופלא הזה ,הילד עוד נם

  

  

  

  

                                                 
55
  .114-115 'ראה עמ, זה רעל הקשר בין התמליל למוסיקה בשי בהרחבה 
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  ) 70' שיר מס(" שיר בוקר: "22 'דוגמא מס

  

  

מתבסס ולבה באופן ) 'משנה ח, פרק חמישי: פרקי אבות" (צבת בצבת עשויה"יר גם בש

על כך מעיד סימן הבמול שליד . הפעם על צליל היסוד פה, בלעדי על הסולם הפנטטוני

היוצרת מרווח בן מחצית הטון  4 - אם כי בפועל הוא חסר משמעות שכן המדרגה ה, המפתח

ן כי ההתבססות על השורה הפנטטונית דווקא יתכ. נעדרת מן השורה, עם שכנתה מלמטה

, בשל העדרם של מרווחים בני מחצית הטון: קשורה לעובדה כי הוא כתוב כקאנון, בשיר זה

  .  ולכן כמעט ואין מגבלות בבחירת גבהי הצלילים" הכל מתאים להכל"נוצר מצב בו 

  )60' שיר מס" (צבת בצבת עשויה: "23' דוגמא מס

  

  

  . אולם רק באופן חלקי או רגעי זמר נוספים של ולבהלפנטטוניות בשירי ניתן למצוא ביטוי 

  זאת בדומה ליחסו כלפי המודוסים הדורי והפריגי המשמשים עבורו כהעשרה לאב הטיפוס 

  . יותר מאשר כמלאי צלילים בסיסי העומד בפני עצמו, המודאלי האאולי

  

  ה אוקטביתשירי זמר המבוססים על שורות סולמיות נעדרות חפיפ. ו2

 בעלי שמות וגבהים שונים הסולם הדיאטוני האופייני למערב מבוסס על שבעה צלילים

צליל האוקטבה מסיים מחזור צלילים אחד ופותח מחזור חדש הזהה . במסגרת האוקטבה

כמו גם בתרבויות  הערבית בתרבות: אולם החפיפה האוקטבית איננה מובנת מאליה. קודמול

ומשתנה מלאי הצלילים בחדירה אל האוקטבה העליונה או התחתונה יש , מוסיקליות נוספות

וכל לבוא לידי ימובן שלא , טווח מנעדם קטן מאוקטבהשולבה  שלבשירי הזמר . של הסולם

 .מופיע אך ורק במיקום אוקטבי אחד שכן כל צליל בסולם ,אוקטביתהחפיפה ההעדר ביטוי 

החפיפה  העדרבא לידי ביטוי , בהטווח מנעדם גדול מאוקטשאולם בחמישה שירי זמר 
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ואת  לינוהג ולבה לרשום את סימני המפתח של אב הטיפוס המודא גם כאן 56.אוקטביתה

  . בגוף הסולם עצמו האלטרציות הנדרשות

הזזה במערכת מהנגזרות כולן  נעדרות חפיפה אוקטבית ולבה יוצר מספר שורות סולמיות

מבוססת  מערכת זו. ובמערכת הפנטטוניתבדומה לשיטת ההזזה במערכת הדיאטונית , חתא

  :יונים זהים ומחוברים טטרקורדיםעל ארבעה 

  ארבעה טטרקורדים יונים מחוברים: 24 'דוגמא מס

  

  

  : זהים ומחוברים אאולים טטרקורדיםמערכת המבוססת על ארבעה , או לחילופין

  מחוברים אאוליםארבעה טטרקורדים : 25 'דוגמא מס

  

  

ספים דווקא שורת צלילים זו היא שנבחרה על ידי ולבה ומלחינים נונשאלת השאלה מדוע 

  אם כי לא בהכרח  באייר מצביעה על קשר אפשרי. ב? לשמש כבסיס לשיריהם בזמר העברי

 57"מלך' ה"ובפרט אל השטייגר , ם ליהדות אשכנזיאל סולמות השטייגר האופייני מודע

   58.לא ניתן להוכיח קשר זהאולם היא מדגישה כי . זו מבוסס על שורה סולמיתה

החפיפה  העדרגוזר ולבה מספר שורות סולמיות המביאות לידי ביטוי את  מאוסף צלילים זה

  :םהאוקטבית במדרגות שונות בסול

  של אב הטיפוס  6 -החפיפה האוקטבית במדרגה ה העדרשורה המביאה לידי ביטוי את . א

נראה כי  .דורית מתחת לצליל היסוד 6אאולית מעל צליל היסוד ומדרגה  6מדרגה : האאולי

  על שתי גרסאותיה תואם לתפקודה בשירי הזמר בהם חלה  6 -תיפקודה של המדרגה ה

ואילו  שתחתיה 5 -האאולית נמשכת באופן מוגבר למדרגה ה 6 -ה: העשרה מודאלית דורית

ומחזקת את ההובלה אל צליל  שמעליה 7 - באופן מוגבר למדרגה ההדורית נמשכת  6 - ה

   . 8>  7>  6היסוד במסגרת תבניות של 

  

  

                                                 
56
 טוי באופן עקבי לאורך השיר כולוא לידי ביהחפיפה האוקטבית ב העדרבקטגוריה זו שירי זמר בהם  תיכלל 

ולא  היא פועל יוצא של השורה הסולמית ובהם ניכר כי גובהה של מדרגה מסויימת, או בחלקים נרחבים ממנו
  .של אלטרציה רגעית

57
 ."מלך גאות לבש' ה" :נגזר מן המילים הראשונות במזמור התהילים המושרות עליו של השטייגר שמו 
58
מיכל . יסודות מזרחיים ומערביים במוסיקה בישראל". התהוותו של מקאם בשיר הישראלי. "באייר בתיה 

  .84' עמ, )1968, המכון למוסיקה ישראלית: אביב- תל( עורכת, זמורה
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   659 - במדרגה ה שורה נעדרת חפיפה אוקטבית: 26 'דוגמא מס

  

  

  . ללא חריגות זו באופן מלאולבה מבוססים על שורה  שלשני שירי זמר 

ברגיסטרים  6 -מדגים היטב את תפקודיה של המדרגה ה) אלתרמן. נ" (ארץ שלי"השיר 

הנפתרת בירידה צועדת לעבר המדרגה  האאולית 6 -דרגה המופיעה המ 7בתיבה : השונים

הדורית במסגרת תבנית שכן תחתון  6 - מופיעה המדרגה ה 15 -ו 11בתיבות  .5 -ה 

  .ומובילה בעלייה לצליל היסוד 7 -מעטרת את המדרגה הה

 )4' שיר מס( "ארץ שלי: "27 'גמא מסדו

  

  

משרת את  6 - דרגה ההאוקטבית במ החפיפה העדרנראה כי ) ללא תמליל" (4' הורה מס"ב

מחזקת ) דו טבעי(האאולית  6 -המדרגה ה: בסולם ות אחרותשל מדרג ן הרגעיולבה לחיזוק

אם כי בסיום המשפט חוזר מי , )9-11תיבות (המקביל למי אאולי  - את המודוס סול יוני 

ר בראשית חלקו השני של השי הדורית 6 - המדרגה ה). 12תיבה (לתפקד כצליל יסוד 

עד מהרה חוזר מי לתפוס את  אולם, עוזרת בביסוסו של לה כצליל יסוד חדש) 13-15תיבות (

הלא הוא , )17תיבה (ודו בקאר  )16תיבה (טבעי  סול חדרתם שלה עם ,מקומו כצליל יסוד

  .האאולית 6 -המדרגה ה

  

  

  

  

                                                 
59
  . הצליל בסוגריים משמש כצליל היסוד של השורה 



43 
 

   )20' שיר מס( "4' הורה מס: "28 'דוגמא מס

  

  

  של אב הטיפוס  2 -החפיפה האוקטבית במדרגה ה העדרת שורה המביאה לידי ביטוי א. ב

  המושכת כלפי מעלה לעבר  של המנעדאאולית במיקום האוקטבי הנמוך  2מדרגה : האאולי

  פריגית במיקום האוקטבי  2ומדרגה , הנמצאת במרווח מחצית הטון מעליה 3 -המדרגה ה

  במרווח מחצית הטון הגבוה של המנעד המושכת כלפי מטה לעבר צליל האוקטבה הנמצא 

  . תחתיה

 2 - שורה נעדרת חפיפה אוקטבית במדרגה ה :29 'דוגמא מס

  

  

רה זו באופן מלא ללא מבוסס על שו ,)ללא תמליל" (1' הורה מס" -שיר אחד  בקורפוס 

האאולית במיקום האוקטבי הנמוך מופיעה בתכיפות לאורך  2 -בעוד שהמדרגה ה. ריגותח

מופיעה פעם אחת ויחידה  במיקום האוקטבי הגבוההפריגית  2 -המדרגה ההרי  ש, השיר

  . ומהווה שיא מנעדי) 14תיבה (יום השיר לקראת ס

  )17' שיר מס( "1' הורה מס: "30 'דוגמא מס
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  של אב הטיפוס  4 -החפיפה האוקטבית במדרגה ה העדרשורה המביאה לידי ביטוי את . ד

  הנמצאת  3 - כת כלפי מטה לעבר המדרגה ההמוש מעל לצליל היסודיונית  4מדרגה : היוני

מתחת לצליל היסוד המושכת כלפי ) מוגבהת(לידית  4ומדרגה , במרווח מחצית הטון תחתיה

  .  הנמצאת במרווח מחצית הטון מעליה 5 -מעלה לעבר המדרגה ה

  4 - שורה נעדרת חפיפה אוקטבית במדרגה ה: 31 'דוגמא מס

  

  

פותחת  1 'מס תיבה .ס על שורה זו על צליל היסוד פהמבוס) ברגנשטיין. פ" (שיר ידעתי"

 ותבתיב. מעליהש 5 -הלידית את המדרגה ה 4 -בה מעטרת המדרגה ה תבנית שכן תחתוןב

  : במסגרת מהלך יורד לעבר צליל היסוד פה היונית 4 -מופיעה המדרגה ה 7-8

אולם  15-16בות בתי מהלך זה חוזר בשנית). דו מהווה צליל קישוטי בלבד( 1>  2>  3>  4

מהלך המזכיר (צליל היסוד של המודוס האאולי המקביל  -הפעם מסתיים במפתיע על רה 

בקדנצה תבוא דרגה  V -האופייני למוסיקה המערבית בו לאחר הדרגה ה" סיום מדומה"

בארבע התיבות המסיימות מבסס ולבה ).  VI -לעיתים קרובות הדרגה ה, Iאחרת שאיננה 

) 17-18תיבות ( 1 -ל 5צליל יסוד באמצעות ירידה צועדת ממדרגה את מעמדו של רה כ

). 19תיבה (מופיעה בגרסתה הדורית  6 -כשהמדרגה ה, 8>  7>  6שלאחריה תבנית של 

ובכך העדר החפיפה , למעשה חלה כאן הזזה של צליל היסוד ללא שינוי במלאי הצלילים

במבט : אופן פתוח על הצליל סולהשיר מסתיים ב. 6 -האוקטבית בא לידי ביטוי במדרגה ה

של  2 -הרי שזוהי המדרגה ה, אולם  במבט קדימה, של רה 4 - הרי שזוהי המדרגה ה, לאחור

  .  הפעם עם תמליל הבית השני, פה המאיצה בנו לחזור להתחלה ולשיר את השיר פעם נוספת

  )77' שיר מס(" שיר ידעתי: "32 'דוגמא מס
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  את סולמיותם  שירי זמר שלא ניתן לקבוע. ז2

את סולמיותם  באופן מוחלט בקטגוריה זו כללתי שבעה שירי זמר אשר לדעתי לא ניתן לקבוע

. או של סדר המרווחים במהלך השיר/או של מלאי הצלילים ו/חלופה של צליל היסוד ותבשל 

  : בשירי זמר אלו חל אחד או יותר משלושת התהליכים הבאים

 יש לשער כי .שמירה על מלאי הצלילים הבסיסי של הסולם תוך שינוי צליל היסוד - הזזה. א

שכן מרבית שיריו מתבססים על המודוסים  נוחה לשימוש עבור ולבה תהיה ההזזה

 ה לנוע בתוך מערכת דיאטונית אחתואין כל בעי, מתקבלים תוך הזזה במערכת הדיאטוניתה

יכולה ההזזה  ,ורטיבאופן תא. ושינוי צליל היסוד בלבד ליםתוך שמירה על מלאי הצלי

אולם יש להניח כי , התבצע מכל מודוס לכל מודוס אחר המתקבל באותה מערכת דיאטוניתל

שכן מתקיימת ביניהם , זו שבין המודוס האאולי למודוס היוני תהיהההזזה השכיחה ביותר 

מרביתן קצרות אולם , ולבה עושה שימוש תכוף בהזזות .ניגודיות מינימלית המצדיקה הזזה

והרי שאז אין כל בעיה  ,את מקומו מחדשח ובסופו של דבר תופס צליל היסוד המקורי טוו

ניתן לשער כי . הכרעההיותר  קשה זמראולם בכמה שירי . להגדיר את סולמיותו של השיר

שהרי במסורת המוסיקלית , הצליל המסיים את השיר הוא הנושא בתפקיד צליל היסוד

כמו אצל מלחיני זמר , אולם אצל ולבה. היסוד שלההמערבית מקובל לסיים יצירה בצליל 

. ניתן למצוא דוגמאות לשירי זמר שאינם מסתיימים בצליל היסוד של הסולם, עברי נוספים

" לטובתו"ועל כן ההכרעה , במספר דוגמאות מתעגן לו צליל היסוד רק בסיום השיר, כמו כן

  . איננה מובנת מאליה

  -ההכרעה בין המודוס דו אאולי למודוס המקביל לו ) קיפניס. ל" (יום פורים חג הוא לנו"בשיר 

  : המתחלפת מדי תיבה בשיר "מטוטלת המודאלית"נראית בלתי אפשרית לאור ה ,יוני bמי

תנועה בין צלילי אקורד  באמצעות כצליל יסוד bמבססת את מקומו של מי 1' תיבה מס

במשמעות של  1 -ל 5 -הקוורטה זכה בעלייה מן המדרגה הטוניקה הכוללת מהלך של 

 שכן עליוןַפה מתפקד כצליל עיטורי במסגרת תבניות של עובר מודגש ו. דומיננטה לטוניקה

 עולה באמצעות קפיצה כצליל יסוד מבססת את מקומו של דו 2' תיבה מס. לצליל יסוד

בססת מ 3' תיבה מס. 5 -המדרגה ה וירידה אל חזרה מרובעת על צליל האוקטבה ,אוקטבהב

 -  הבאמצעות הטון המוביל של, bסי -כאקורד הטוניקה תוך חיזוק הדומיננטה  bאת מישוב 

המוביל  bלה בקאר מנוטרל על ידי לה 4' תיבה מסב. במסגרת תבנית שכן תחתון ,לה בקאר

התיבה . דו לצליל היסוד 4 - היורדת דרך המדרגה ה, הדומיננטה של דו - סול  לעבר

עליו מגבירה את המתח ומחזקת את מניצבת הסתיימת על הצליל פה כשהפרמטה מ

  ? יוני bבמודוס מי 2או שמא זו מדרגה  במודוס דו אאולי 4מדרגה האם זוהי : שאלהה

 bולה פהכש, כצליל יסוד באמצעות צלילי אקורד הטוניקה bמי אתמבססות שוב  5-6תיבות 

משולשת על  בחזרה bנפתחת גם היא בזיקה ברורה למי 7יבה ת. כצלילים עוברים משמשים

מופיע בשנית הצליל פה ומעליו  יומהאולם בס, צלילי הטרצה העליונה של אקורד הטוניקה

 היאו שמא זו, במודוס דו אאולי 4האם זוהי מדרגה  :המעלה שוב את השאלה, פרמטה
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אמורה להביא לפתרון המיוחל אולם  ,האחרונה בשיר ,8 תיבה? יוני bבמודוס מי 2מדרגה 

להתפרש בכל אחת משתי  עשויויוצר מהלך ש ,הכריעבה אינו ממהר ללונראה שגם הפעם 

מרבית הצלילים בתיבה : bבממלכת מי. התמונה את הצליל המסייםממוציאים אם , הממלכות

שלפני הצליל  bהצליל סי.  bובכך מחזקים את שלטונו של מי, משתייכים לאקורד הטוניקה

לא להיפתר בעלייה של קוורטה לעבר ולא נותר לו א, bמשמש כדומיננטה של מי םהמסיי

הצליל פה שבפעמה : בממלכת דו. כמקובל בקדנצה האותנטית במוסיקה המערבית ,הטוניקה

 7 - הופעתו בסיום המשפט בקרבת המדרגה ה. 4בתיבה עשוי לתפקד כמדרגה  שנייהה

   .קדנציאלית האופיינית לולבה המבוססת על שלושה צלילי שלד נוסחהיוצרת 

  נוסחה קדנציאלית: 33' דוגמא מס

  

  

המצויה טון שלם מתחת לצליל היסוד  7 - מדרגה השלפני צליל הסיום משמש כ bהצליל סי

לא . מדרגה המקבלת משנה תוקף בשיריו של ולבה ובזמר העברי בכלל, ותומכת בו מלמטה

איננו  מכאן שהמאבק בשיר.  נותר לה אלא להיפתר בצעד עולה לעבר צליל היסוד של הסולם

אלא גם בין שתי תרבויות מוסיקליות , יוני ודו אאולי bמי -קיים רק בין שתי ממלכות שונות מת

המודאלית  -וזו הישראלית , אופייההטונאלית והפונקציונאלית ב -זו המערבית : שונות

ובכך  בצעד עולה לדו bאין זה מפתיע כי ולבה בוחר בסופו של דבר לפתור את סי. אופייהב

  . ובת התרבות הישראלית המודאליתמכריע את הכף לט

, הוא 2מדרגה  -אשר בדו אאולי  הלא הוא רה, שיר נותר לו אנונימימעניין הוא כי צליל אחד ב

נראה כי ולבה נמנע מלהחדירו למלאי הצלילים שכן עשוי ! הטון המוביל הוא -  יוני bאך במי

  .שיצר כה צמודה מאבקב בכך לפגועו bהוא לחזק עוד יותר את העולם הטונאלי של מי
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  )37' שיר מס( "יום פורים חג הוא לנו: "34 'וגמא מסד

  

  

ל בהסתמך על הצלי). שנהר. י" (שיר השתיל"הוא " ניגמה סולמיתא"שיר נוסף המהווה מעין 

ורה שנראה כי השיר מושתת על , וכן על מלאי הצלילים ממנו נעדר הצליל רה #פה -המסיים 

 ארבעת הדיאזים אולם. #על צליל היסוד פה 6נעדרת מדרגה  אאולי דמויתאנונימית 

בעיקר לאור העובדה כי ולבה נהג לרשום את סימני , מפתח אינם תומכים בסולמיות זושב

ולפיכך היו צריכים להופיע במפתח שלושה דיאזים , המפתח של אב הטיפוס המודאלי האאולי

אשר לו (דורי # לסימני ההיתק של פה ולבה התכוון גם אם נצא מנקודת הנחה כי. בלבד

כלל לא נמנית על מלאי הצלילים הבסיסי של  6 - הרי שבפועל המדרגה ה) רבעה דיאזיםא

   . ת הדיאזיםסדרהאחרון ב -# רההסולם ומכאן שאין כל משמעות ל

 ממנה על צליל היסוד מייוני  דמויתהשיר מבוסס על שורה אנונימית , רבינא. לטענתו של מ

מפתח סימני הכך גם  .בסולם 2 - מסתיים על המדרגה ה אם כי הוא, 7מדרגה הנעדרת 

משפטו האחרון של השיר , לכאורה 60.מי יוני -ואמים באופן מלא לאב הטיפוס המודאלי ת

ותבנית  קווינטה בין מי לסיוזאת על שום מרווח ה, אכן עשוי להתפרש כך) 9-12תיבות (

אולם בהיכרות מעמיקה יותר עם סגנונו . מי ורי על בסיס הצליל'האקורד המשולש המז

נראה כי סביר הרבה יותר לפרש את השיר כאנונימי דמוי אאולי על צליל , מוסיקלי של ולבהה

גם שיר זה , בקבוצה זובדומה ליתר שירי הזמר : מך מספר מאפייניםסוזאת  על #, פה היסוד

חום במנעד של תהוא  וגם על מלאי הצלילים הבסיסי של הסולםמתבסס באופן בלעדי 

תוחמת  5 - והמדרגה ה תוחמת את חלקו התחתוןנמוכה ה 7 - כשהמדרגה ה, קסטה גדולהס

ותמיכתה בצליל היסוד מלמטה גם  7 -הופעתה התכופה של המדרגה ה. את חלקו העליון

  . הפיינית מאוד לשירי הזמר של ולבהיא או

                                                 
60
  ".דוקטור למוסיקה –יואל ולבה " .ארבינ נשהמ 



48 
 

 העדר תמימות הדעים בקרב  עלו, ולבה עצמו היה מודע לאניגמתיות הסולמית בשיר זה

   61".שימשיכו להתווכח" :בנוגע לסוגיה זו אמר המוסיקולוגים

  )76' שיר מס( "שיר השתיל: "35 'וגמא מסד

  

  

על שמות היסוד של מלאי ו שינוי סדר המרווחים תוך שמירה על צליל היסוד  - 62מודאציה. ב

המודוס  אחד חל מעבר מןכשב, ולבה משתמש במודאציה בשני שירי זמר. בסיסיההצלילים 

ובשני חל מעבר מן המודוס היוני אל אב הטיפוס  ,ני על אותו צליל יסודהאאולי למודוס היו

המודאציה מאפשרת לולבה . הכולל העשרה דורית ופריגית ,האאולי על אותו צליל יסוד

ומבלי לטשטש או לערער את  הכנה מיוחדת מבלי שתדרש ,רגעשנות אוירה ואופי בן ל

המעבר למודוס החדש מצויין באופן ברור באמצעות , בשני המקרים. ו של צליל היסודעמדמ

  .ציה ארוכת טווחמודאעל סימני מפתח חדשים המעידים 

ואילו חלקו השני , כתוב במודוס רה אאולי) תמלילללא " (1' שיר לכת מס"חלקו הראשון של 

הטמונים  באמצעות שני רמזים ולבה דואג לקשר בין שני חלקי השיר. כתוב במודוס רה יוני

שאיננה ) 8תיבה ( המוגבהת 4 - המדרגה ה הופעתה הבודדת של -האחד  :בחלקו הראשון

כטון  םשניהמשמשת בהיא  אולם, יאטונית לא בסולם רה אאולי ולא בסולם רה יונידמדרגה 

  תפקיד מרכזי יותר כטון מובילמקבלת  היא בחלקו השני של השיר. 5 -מדרגה הלהמוביל 

                                                 
61
בעיזבון המלחין  תנמצא ההקלטה. נוספים ביבליוגרפיםאין פרטים (יו תכנית רד. עורכת, רבקה מיכאלי 

  .)אביב-תלבארכיון למוסיקה ישראלית באוניברסיטת 
62
לבין , בה חל שינוי במודוס אך לא בצליל היסוד) מלשון מודוס" (מודאציה"לערוך כאן הבחנה בין  תיבחר 
 . אם כי לא בהכרח ,בה חל שינוי בצליל היסוד ולעיתים גם במודוס" מודולציה"
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הופעתה של  -השני . שלרגע נשמע כי תפסה את מקומו של צליל היסוד, 5 - למדרגה ה

המכין  )14תיבה ( לחלקו הראשון של השיר "סיום פיקארדי"המוגבהת בכמעין  3 -מדרגה הה

  . את כניסתו של החלק השני היוני

  )78' שיר מס" (1' שיר לכת מס": 36 'דוגמא מס

  

  

מכאן שתהליך זה הוא מורכב . מלאי הצלילים והן של צליל היסודשינוי הן של : מודולציה. ג

תהליך בתמש ממעט להשכי זו הסיבה שולבה יתכן  .דורש הכנה קפדנית יותר ועל כן יותר

בדרך כלל תהיה זו מודולציה קצרת טווח בה צליל היסוד , וגם כאשר משתמש מסוג זה

כך למשל . צליל היסוד המקוריהחדש אינו מספיק לתפוס את מעמדו וכבר חוזר לשלטון 

  . בו דנתי זה עתה" 1' שיר לכת מס"בחלקו השני של 

הוא . משלב בתוכו את שלושת סוגי התהליכים שהוזכרו לעיל) ביאליק. נ. ח" (דב"השיר 

בין שני צלילים טלטלה שכזו ). 1תיבה (ותח במעין מטוטלת מלודית בין הצלילים סול ולה פ

. חד משמעית אין בה די להעניק למאזין תחושה טונאלית, מזה טון שלם זההנמצאים במרחק 

של אב הטיפוס המודאלי מתברר דו כצליל היסוד ) 2סוף תיבה (רק בסיום המשפט הראשון 

) 3-4תיבות (המשפט השני . 6 - ו 5ומכאן שסול ולה מתפרשים בדיעבד כמדרגות , 63היוני

של אב הטיפוס המודאלי ליל יסוד מתבסס לו לה כצ בסיומומטוטלת אך אותה הב שובפותח 

משפטים הראשונים הבשני . 1 -ו 7ומכאן שסול ולה מתפרשים בדיעבד כמדרגות , 64האאולי

ללא שינוי במלאי הצלילים  ,הזזה של צליל היסוד באותה מערכת דיאטונית חלה, אם כן

של אב הטיפוס המודאלי  סול כצליל יסודלו בסס תמ 5-6יבות בת. סולםהבסיסי של ה

לאי והן מ) מלה לסול(בה התחלפו הן צליל היסוד  מכאן שהתקיימה כאן מודולציה. 65האאולי

  לסול יוני באמצעות החדרת הטון המוביל והמדרגה  חלה מודאציה 7-8תיבות ב. הצלילים

                                                 
63
   . ממלאי הצלילים 7 -בשל העדרה של המדרגה ה" אב טיפוס מודאלי יוני"בחרתי לציין  
64
  . ממלאי הצלילים 6 - בשל העדרה של המדרגה ה" אב טיפוס מודאלי אאולי"בחרתי לציין  
65
וקחות חלק במלאי אינן ל 3 - וה 7 -כיוון שהמדרגות ה, היא זו שקובעת את הצבע האאולי 6 -המדרגה הכאן  

  . הצלילים
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אולם סיום השיר  ,ממשיך לשמש כצליל היסודסול נראה כי  9-12תיבות ב. המוגבהת 3 - ה

שבשל , נראה אם כן. אך מחזק את חוסר הבהירות הסולמיתו פתוחיוצר סיום  על הצליל לה

נכון לקבוע כי אין , פתרון ברור עם סיום השיר העדרהמהירה של הסולמות ובשל  התחלופה

  . לשיר זה סולמיות ברורה וקבועה

  )11' שיר מס( "דב: "37 'דוגמא מס

  

  

  כרומטיזציהשימוש ב. ח2

ל מלאי צלילים קבוע המהווה בסיס בלעדי לשיר עססים וולבה מב שלמרבית שירי הזמר 

  : מלאי זה עשוי לכלול. ללא החדרתם של צלילים זרים, מראשיתו ועד סופו

 .שבעה צלילים בשירי זמר המבוססים על מודוסים הנגזרים מן המערכת הדיאטונית •

 .שישה צלילים בשירי זמר המבוססים על מודוס אנונימי דמוי אאולי או דמוי יוני •

 .ה צלילים בשירי זמר המבוססים על הסולם הפנטטוניחמיש •

, שמונה צלילים בשירי זמר המבוססים על אב טיפוס מודאלי אאולי עם העשרה מודאלית •

 .או באלו המבוססים על שורות נעדרות חפיפה אוקטבית

  

 החדרת  -ניתן למצוא שימוש בכרומטיזציה  הזמר של ולבה רק בפחות מכחמישית משירי

יסודי ה ששמוו על מלאי הצלילים הבסיסי של הסולם הנמנ אינוש) ספר צליליםאו מ( צליל

. חד פעמית הכרומטיזציה תהיה לרוב ,שירים אלוגם ב 66.המלאי מן ראחשמו של צליל זהה ל

                                                 
66
  חריגה ארעיתם מרביתן אינן מהוות אול, כאל כרומטיזציות העשרות המודאליותניתן היה להתייחס ל, כביכול 

  ". מדרגה גמישה"של  הבדמות להן משמעות מכרעת בהגדרת המודוסאלא יש  ממלאי הצלילים הבסיסי
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ה של מדרגה במחצית הטון במטרה תהגבהאחד מגילוייה של הכרומטיזציה אצל ולבה הוא 

  .הכיווניות כלפי המדרגה שמעליו שיגביר אתשניוני " טון מוביל"ליצור 

 מוגבהת הםב )יאליקב. נ. ח" (הפרפר לפרח"ובשיר ) ללא תמליל" (3' הורה מס"כך למשל ב

   .4 - מדרגה הה לש שניוני טון מובילהמתפקדת כ 3 -המדרגה הבאופן חד פעמי 

  )19' שיר מס" (3' הורה מס: "38' דוגמא מס

  

  )29 'שיר מס" (הפרפר לפרח: "39' דוגמא מס

  

  

לשיר  היא מעניקה "3' הורה מס"אם כי ב( כרומטיזציה מסוג זה נושאת אופי מערבי מובהק

שכיח יותר מהשימוש  שימוש בהאם כי ה, רבה להשתמש בהמולבה לא על כן ו )חסידי גוון

  .בטון המוביל של צליל היסוד המקורי בשירי זמר המבוססים על אב טיפוס מודאלי אאולי

צליל זר שאינו נמנה על : מטיזציה אצל ולבה הוא באמצעות מיקסטורהשימוש אחר בכרו

  . מלאי הצלילים הבסיסי של המודוס אלא מושאל ממודוס אחר המבוסס על אותו צליל יסוד

מחדיר ולבה למלאי הצלילים את ) אלמגור. ד( "מהבהבת השלהבת"לקראת סיום השיר 

בתוך הצבע האאולי " הארה"צר מעין ובכך יו) 13תיבה (של המודוס היוני  3 -המדרגה ה

יתכן כי הוא מנסה לחקות כאן את משחקי הצבע והאור הנוצרים מן השלהבת . השלט

האאולית  6 -סברה המתחזקת לאור המשחק בין המדרגה ה, המהבהבת המתוארת בשיר

  ).16 -ו 14תיבות (לזו הדורית הבא בהמשך 

  )50' שיר מס" (מהבהבת השלהבת: "40' דוגמא מס

  



52 
 

ה מהירה בין שני תחלופבאמצעות  מיקרוטונאליותשל חיקוי הוא  כרומטיזציהשימוש נוסף ב

  67.מחצית הטון בןצלילים במרווח 

ים של המודוס יבלעדי על הצלילים הדיאטונ כמעט באופןמבוסס ) בן ברק. ב" (סתיו"השיר 

הדיאטונית אם כי ברגעים מסויימים נוצר הרושם כי חלה הזזה בתוך המערכת , רה אאולי

 במשפט המסיים מחדיר ולבה. על כך מעיד גם סיום השיר על הצליל פה, למודוס פה יוני

ובכך נוצר אפקט ) כשביניהם מפריד הצליל פה( bלה ולה הצלילים ביןתחלופה מהירה 

  .  מיקרוטונאלי

   )56' שיר מס" (סתיו: "41' דוגמא מס

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
67
 .28-30 'ראה עמ ,בהרחבה על חיקוי המיקרוטונאליות 
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  םייהשלד המלודי וצלילים סטרוקטוראל. 3

מרווח  - התא. תא ושדה: מבוססים שירי הזמר העבריים על שני סוגים של שלד מלודי, ככלל

אשר סביבו ובתוכו נשזרים יתר , המהווה את השלד המלודי הבסיסי של השיר בין שני צלילים

עליו מבוססת מרבית , מהווה יסוד קבוע במלודיההאקורד משולש שבור  - השדה. הצלילים

   68.תהמוסיקה המערבי

  

  שירי זמר המבוססים על תא. א3

  מם מרפרטואר שירי העם ובכך מבדילים עצ ולבה מבוססים על תא שלירי הזמר מרבית ש

התא הנפוץ . והאקורד המשולש הוא אחד מסימני ההיכר הבולטים של אשר האירופאים

מנת על . שמעליו 4 -הוא זה של הקוורטה הזכה בין צליל היסוד למדרגה ה בקורפוס יותרב

  נתבונן ביחסי הכוחות , להבין את משמעותו של תא זה ותרומתו לגוון הייחודי של שירי הזמר

: ורי'המזהן המינורי ו הן, בסולם הדיאטוני 4 - למדרגה ההמתקיימים בין צליל הטוניקה 

, שתחתיו 3 -מדרגה ההפתר אל מתפקדת כצליל בלתי יציב השואף להי 4 -המדרגה ה

 4 -ה מדרגהה: אולם יחסי כוחות אלו עשויים להתהפך. טוניקהמהווה חלק מאקורד הה

מעליה או  קווינטההנמצאת  1 - ה עשויה לבסס מעמדה כצליל יסוד ולשעבד את המדרגה

תופעה זו משמשת כאחד מכוחות . דומיננטית 5קוורטה מתחתיה בתפקיד של מדרגה 

  . ההנעה המרכזיים במוסיקה הטונאלית

  משמעותו יצירתם של יחסי כוחות חדשים במערכת , קוורטהביסוס שירי הזמר על תא ה

   4 -מאבדת עתה מחשיבותה ומרכזיותה לטובת המדרגה ה 5 - המדרגה ה: הסולמית

   .מה שמחליש במידה ניכרת את הפונקציונאליות בתוך הסולם, המקבלת משנה תוקף

בשירת טעמי  שמקורו, כמאפיין מרכזי של השיר הגלותי 69"ליותאפלג"אדל מצביע על ה. י

בכך הוא מנסה לתת . ליאדתית בה מסתיים כל משפט במהלך פלג -המקרא היהודית 

, תוך זיקה לעברו של העם היהודי בזמר העברי 4 -יוחד של המדרגה ההצדקה לתפקידה המ

  70.כשם שניסו גם למצוא בפנייה אל המודוסים כמעין שיבה למקורות

  :ולבה במספר אופנים שלבשירי הזמר  באה לידי ביטוי 4 -מרכזיותה של המדרגה ה

, ר הופעתן של מדרגות אחרות בסולםמספר הופעותיה במהלך השיר גדול ביחס למספ. א

מובן שלא די בכמות הופעותיה של . 5 - לה על מספר הופעותיה של המדרגה הלרוב עוו

יגרום אולם אין ספק כי מספר תכוף של הופעות , דרגה על מנת לקבוע את חשיבותהמ

  . ההבלטתל

                                                 
68
  .16' עמ ,הזמר הישראלי .שמואלי רצלה 

69
בניגוד למהלך  ,1 -למדרגה ה 4 -נע מן המדרגה המתייחס אדל למהלך המלודי ה" ליותאפלג"במונח  

  . דומיננטה לטוניקהמה תנועה אותנטי המבוסס עלה
70
ז "ט -ו "הרצאה בכנס הראשון לשיר הארץ ישראלי בגבעת השלושה בט - השיר הארץ ישראלי. יצחק אדל 

  . 13-14' עמ, )1947, המרכז לתרבות ולחינוך: אביב-תל( 1946ב אוגוסט "אלול תש
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הופעתו התכופה של מרווח מלודי עולה או יורד של קוורטה זכה בין צליל היסוד למדרגה . ב

על כך מעידים  ,מרווח הקוורטה המלודית שכיח מאוד גם במוסיקה המערבית. שמעליו 4 - ה

אולם בעוד שבמוסיקה . עולה שירי עם רבים ויצירות אמנותיות הפותחים במרווח של קוורטה

 אל, הדומיננטה -  5 -מרווח הקוורטה האופייני הוא בעלייה מן המדרגה ה ,מערביתה

ומיקומה המטרי האופייני ) המהוות שתיהן חלק מאקורד הטוניקה( הטוניקה - 1 -המדרגה ה

יל היסוד הרי שבזמר העברי מיקומה האופייני הוא מצל, פעמה חלשה לפעמה חזקהמהוא 

היות לומיקומה המטרי יכול , צליל היסוד שתחתיהאל  4 -או מן ה שמעליו 4 -אל המדרגה ה

בקוורטה זו  תכופות משתמשולבה   71.מפעמה חלשה לחזקה או מפעמה חזקה לחלשה

נעה ה צר תבנית מלודית ייחודיתוואף י ,ם שוניםיכמרווח מלודי עולה או יורד במיקומים מטרי

  ").הקוורטה החוזרת" ניתלהלן תב(הלוך ושוב בין שני צלילי הקוורטה מספר פעמים ברציפות 

 ם מרכזייםיבמיקומים סטרוקטורלי, ים חזקיםיבמיקומים מטר 4 -הופעת המדרגה ה. ג

  . בערכים ריתמיים ארוכים יחסיתו

שלוש התבניות . ותומכות בה 4 -יות מלודיות המעטרות את המדרגה השימוש במגוון תבנ. ד

 - העברי ני הזמרות בסיסיות בלחקרו כתבניות מלודישמואלי במח. המלודיות אותן מונה ה

    4.73 -המדרגה ה -למטרה אחת כולן מכוונות , 72הפשטא והמרכא, הזרקא

. צליל החוזר על עצמו במספר הברות עוקבות -" צליל פועם"כ 4 -שימוש במדרגה ה . ה

. וכן יוצרת מתח וציפייה לשינוי מעלה את חשיבותו ,זרה רציפה על צליל זה מבליטה אותוח

. ממונוטוניות להימנעבמטרה  טרייםופיע במגוון מקצבים ומיקומים מלה עשוי הפועםהצליל 

  .  מיקומו הסטרוקטורלי יהיה לרוב בחלקו השני של השיר

  .4 -הענקת תוקף של צליל יסוד זמני למדרגה ה. ו

ופיעה מ 5 - ם בעוד שהמדרגה המיפע 23  4 -מופיעה המדרגה ה) קיפניס. ל( "האסיף"בשיר 

, סתיימים בהמוכן  4 - נפתחים במדרגה השני המשפטים הראשונים בשיר . בלבדפעם  12

מופיעה ) 9-12 תיבות(במשפט הבא ). 1-8תיבות (כשמיקומה על פעמות חזקות בתיבה 

ובכך , 1 - לסירוגין עם הופעתה של המדרגה ה, בערכים ריתמיים ארוכים 4 -מדרגה הה

-15תיבות (" חוזרתה הקוורטה" בניתבהמשך תופסת את מקומה ת. מתחזק תא הקוורטה

סגלת לעצמה מ 4 -נראה כי המדרגה ה) 21-27תיבות ( משפט האחרוןב). 19תיבה ו 16

 7 -הכוללות את המדרגה ה, תכונות של צליל יסוד באמצעות מגוון תבניות המעטרות אותה

מחדש , לפני החזרה לראשית השיר, רק בתיבה האחרונה. תומכת בה מלמטהה אאוליתה

  . לה -שלו  5 -עות המדרגה הלבה את הציפייה לצליל היסוד רה באמצו

                                                 
71
  .19-20, 15-16' עמ, השיר הארץ ישראלי .אדל צחקי 
72
  .69-73 'ראה עמ, אלו בהרחבה על תבניות 
73
  .28' עמ, הזמר הישראלי .שמואלי רצלה 
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  )14' שיר מס( "האסיף: "42 'דוגמא מס

  

  

 של חציבערך ריתמי  4 - מסתיים על המדרגה ה) ישמעונ. ד" (שיר לפסח"חלקו הראשון של 

" אתנח הדומיננטי"וניתן להשוותו ל אופי פתוח סיום זה הוא בעל ).8 התיב(שמעליו פרמטה 

על מדרגה בלתי  המקדים של הפריודה בו מסתיים המשפט מוסיקה המערביתהאופייני ל

 הוא בזאת. 2 -לעיתים קרובות על המדרגה ה, יציבה בסולם על רקע הדרגה הדומיננטית

אולם בעוד שלאתנח הדומיננטי יש כח . כי אם שואף להמשכיות איננו מביא לסיום מלא

בחלקו השני . נעדרת כח הרמוני זה 4 - רי שהמדרגה הה, הרמוני חזק בנוסף לכח המלודי

בתמליל (שמונה התיבות הפותחות  מדויקחוזרות על עצמן באופן  ,)9-17 תיבות(של השיר 

מוסיף ולבה תיבה אחת המביאה , על מנת להביא לסיום סופי ומלא, פעםהאולם , )שונה

משפטה ש "מקבילה פריודה" ולבה יוצר כאן מעין. אל צליל היסוד 4 -לפתרונה של המדרגה ה

 של ואילו משפטה המשלים מביא לפתרונה בלתי יציבהה 4 -המקדים מסתיים על המדרגה ה

  74.ל צליל היסודא 4 -המדרגה ה

  

  

                                                 
74
 .140-143 'ראה עמ, על המשפט הפריודיבהרחבה  
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  )81' שיר מס( "שיר לפסח: "43 'דוגמא מס

  

  

שימוש בצליל מדגימים ) שלם. מ" (ום הגזי"ו) אינו ידוע תמלילכותב ה" (לשיבולת"שירי הזמר 

שמונה פעמים ברציפות במקצב מונוטוני של  4 -חוזרת המדרגה ה" לשיבולת"ב. ועםפ

ריתמי של שתי שמיניות  וריאנטבו ושש פעמים רצופות נוספות ,)17-18תיבות (שמיניות 

  ). 21-22תיבות (ורבע 

  )49' שיר מס( "לשיבולת: "44 'דוגמא מס

  

החוזר על עצמו ארבע פעמים  אחדמופיע הצליל הפועם במשפט מוסיקלי " יום הגז"ב

  :אחר מלודי וריאנטמעניק ולבה לכל אחת מן החזרות , אולם במטרה ליצור גיוון, רציפותב

על  רציפה ללא עיטוריםחזרה  ,)9תיבה ( 4 -תבנית שכן עליון המעטרת את המדרגה ה

ה שמעליה וירידה בחזר 6 - אל ה 4 - עלייה בצעדים מן המדרגה ה, )10תיבה ( 4 -מדרגה הה

תיבה (לצליל היסוד שמתחתיה  4 - בין המדרגה ה "קוורטה החוזרתה" תבניתו, )11תיבה (

12 .(  

  )35' שיר מס( "יום הגז: "45 'דוגמא מס
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תפוס את להמאיימת  4 -בין צליל היסוד למדרגה ה" מאבק"בשירי זמר אחדים מתקיים מעין 

קורד אאולי על צליל פנטעל מושתת ) גולדברג. ל" (במעגל"משפטו הפותח של השיר . מקומו

צליל היסוד האמיתי  נחשף) 5-8תיבות (אולם בסיום המשפט הבא ). 1-4תיבות (היסוד פה 

): 9-12תיבות ( בין שני הצלילים" מאבק"ל עתה העתה הגיע. דו במודוס האאולי -של השיר 

ייד מאילו ו) סול לדו( 1 -ל 5מדרגה דו מבסס את מקומו כצליל יסוד באמצעות קוורטה עולה מ

   4 -ל 1מבסס את מקומו כצליל יסוד באמצעות קוורטה עולה ממדרגה ַפה , לאחר מכן

קפיצה מלודית של  -זהה כביכול  בחרו לעצמם אמצעי ביסוס" צלילי היסוד"שני . )bסיפה ל(

, תכלית בכל אחד מן המקריםבאולם ברור כי מהותה של קוורטה זו שונה , קוורטה עולה

לבין , מדומיננטה לטוניקה - " מערביתההקוורטה "נו ולבה את המאבק בין אילו מציג בפניכ

בסיום  bהפרמטה הניצבת מעל לסי. 4 -ה מצליל היסוד למדרגה -" הקוורטה הישראלית"

 בעיתט 7כמדרגה  bהאם מתפקד סי: רק מחזקת את סימן השאלה) 12תיבה (המשפט 

האם דו הוא זה שישתלט ? ה אאוליבמודוס פ 4או שמא מתפקד כמדרגה  ,מודוס דו אאוליב

חזרתם של שני המשפטים ? הדווקא פַ  יהיה זה או אולי, ויזכה לתואר הנכסף של צליל היסוד

 תפקידאמנם חוזר לו פה ל: מה את הפתרוןימביאה ע) 13-20תיבות (הפותחים את השיר 

 השניהשיר כפי שהסתיים משפטו  שכן לבסוף מסתיים, "מלך ליום אחד"אם כי , "המלך"

תואמת ללבטיו של  של ולבה באיזה צליל יסוד לבחור" התלבטותו"נראה כי . בצליל היסוד דו

  : על פי תמליל השיר, האורח המצטרף למעגל

  

  , קפץ ודהר, רץ

  ?ועתה במי יבחר

  פה כולם מאוד טובים

  ,נעימים וחביבים

  בואו ונפיל גורל

  ?מי יצא למעגל

  

במי יבחר ולבה כצליל  -א רק שאלה מוסיקלית מהווה ל 12תיבה סוף הפרמטה ב, לפיכך

וכשם שמפיל הוא גורל ? במי יבחר האורח לרקוד עימו במעגל - מילוליתאלא גם שאלה , יסוד

אולם , נראית כאילו נפלה בגורל ם בחירתו של ולבה בצליל היסוד דוג, ")בואו ונפיל גורל("

, ולעצור היכן שרק רוצים ,העקרון המעגלי של השיר מאפשר למעשה להמשיכו שוב ושוב

  . מבלי להגיע להכרעה סופית
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  )8' שיר מס( "במעגל: "46 'דוגמא מס

  

  

מחוברים הזהים בסדר  אאוליםהתבססותו של המודוס האאולי על שני טטרקורדים 

  מרווחיהם היא זו המאפשרת את התקתו של צליל היסוד המצוי בתחתיתו של הטטרקורד 

  יכולה המדרגה  בכך. ורד העליוןקש המצוי בתחתיתו של הטטראל צליל יסוד חד התחתון

  .מרווחיםהמבלי שיחול כל שינוי במלאי הצלילים ובסדר  להפוך לצליל יסוד זמני 4 - ה

   זהים אאוליםחלוקת המודוס האאולי לשני טטרקורדים  :47 'דוגמא מס

  

  

כך הסיבה ל. שתחתיה 3 -ה במדרגה מסויימת תלותיות 4 -לעיתים מפגינה המדרגה ה

 3 -לידי ביטוי בפתרונה היורד אל המדרגה ה הבא 4 -וצה באופייה הבלתי יציב של הנע

לעיתים , במסגרת תבניות קדנציאליות 4 -אולם בהופעתה של ה. או בלתי ישירבאופן ישיר 

התומכת בו  7 - באופן ישיר או דרך המדרגה ה, קרובות היא נפתרת ישירות לצליל היסוד

  . מלמטה

באופן בלתי  3 -מדרגה ההפתרון יורד אל  4 -מקבלת המדרגה ה )בס. ש( "שבת"ר בשי

 8אמנם נראה לכאורה כי הצליל סול שבתיבה . 12 -ו 8את הופעותיה בתיבות  להוציא, ישיר

אולם בפועל הוא מהווה מעין אתנח , 9מקבל את פתרונו הישיר לצליל פה שבתחילת תיבה 

רק בסיומו של ". תלוי באוויר"ריודה ובכך הוא נותר המסיים את המשפט המקדים של הפ

תבנית קדנציאלית אך הפעם באמצעות , בא סול על פתרונו 12המשפט המשלים בתיבה 

  ללא תיווכה של , 7 -דרך המדרגה ה אל צליל היסוד 4 - ת מן המדרגה השכיחה היורד

  . 3 -מדרגה הה
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  )66' שיר מס( "שבת": 48 'דוגמא מס

  

  

 קווינטהמר מבוססים על שלושה צלילי שלד המתקבלים משילוב של תא המספר שירי ז

למרות נוכחותה . 5 -והמדרגה ה 4 - המדרגה ה, צליל היסוד: המכיל בתוכו את תא הקוורטה

הגוון לא משתלט על שירים אלו , כחלק בלתי נפרד מן השלד המלודי 5 -של המדרגה ה

המנטרלת את תפקידה  4 -המדרגה ה תה שלוזאת בשל חשיבו ,האקורדי האופייני לשדה

  . ליל שלדכצ 3 -של המדרגה ה

תא תחילה מוצג  :ו את שני התאיםמציג מייד עם פתיחת) בס .ש" (ראש השנה"השיר 

תא  מוצג ,ומייד לאחר מכן )1-2תיבות ( 5 - אל המדרגה ה ה מצליל היסודיבעלי קווינטהה

מתפקדת כצליל קישוטי  5 -עם הכשהפ, 4 - אל המדרגה ה הקוורטה בעלייה מצליל היסוד

ואילו ) 5-6תיבות (חלקו הראשון של המשפט חוזר שנית  .)3-4תיבות (בתבנית שכן חלקי 

בארבע התיבות . 7 -לטיפוס לעבר המדרגה ה 5 -וה 4 -חלקו השני מנצל את המדרגות ה

 תא הקווינטה לתא הקוורטה שוב בא לידי ביטוי השילוב בין) 12-15תיבות (המסיימות 

 5 -המורכבת מעלייה בקווינטה זכה מצליל היסוד למדרגה ה תבנית הפשטאבאמצעות 

  . 4 -וירידה בסקונדה גדולה למדרגה ה

  )63' שיר מס( "ראש השנה: "49 'דוגמא מס
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הורה "השיר . לתא הקוורטה קווינטהשילוב אחר של שני התאים בא לידי ביטוי בצמצום תא ה

 תידאולם כבר רומז על הע קווינטהקו הראשון על תא המתבסס בחל) אלתרמן. נ" (מדורה

. )6 -ו  2תיבות ( בתבנית שכן תחתון 4 -על ידי המדרגה המעוטרת  5 - מדרגה הה: לבוא

מהווה  4 -כשהמדרגה ה, מובאות שתי המדרגות במסגרת תבנית המרכא 8 -ו 4 ותתיבב

בעיקר , כתא המרכזי נטהקוויעדיין מתפקד תא ה בחלק זה. בירידה לעבר צליל היסודתחנה 

בחלקו השני של השיר . על פעמות חזקות בתיבהמן החזרות המרובות על צליליו ומיקובשל 

המחזק את מעמדו באמצעות צליל פועם על , לתא הקוורטה קווינטהחל צמצום של תא ה

כלל אינה ? 5 - והמדרגה ה. וכן חזרות נשנות של צליל היסוד )11 -ו 9תיבות ( 4 -המדרגה ה

שעמד בבסיס  קווינטהמתגלה כי תא ה, אם כן, בדיעבד. מנית על מלאי הצלילים של חלק זהנ

חלקו הראשון של השיר אינו אלא הכנה לתא הקוורטה התופס את מעמדו בחלקו השני של 

  . השיר

  )25' שיר מס( "הורה מדורה: "50 'דוגמא מס

  

  

  שירי זמר המבוססים על שדה. ב3

על  ורי או מינורי'אקורד משולש מז - ולבה המבוססים על שדה שללא רבים הם שירי הזמר 

, המבוססים על אב טיפוס מודאלי יוני זמר השדה אופייני יותר לשירי. הסולם צליל היסוד של

  :והוא בא לידי ביטוי במספר אמצעים

ולעיתים גם על בסיסן של  אקורד המשולש על בסיס צליל היסודהופעה תכופה של ה. א

, כששלושת צליליו באים בזה אחר זה ברצף לעיתים הוא מופיע באופן ברור. ותפמדרגות נוס

כשמיקומם , אולם לעיתים הוא מוסווה על ידי צלילים עיטוריים הממלאים את מרווחי הטרצה

  . המטרי של הצלילים משפיע באופן ניכר על מידת בהירותו של האקורד

בכל שירי . 5 -רכזיותה של המדרגה המביאה למ ,שלדורי כ'ההתבססות על האקורד המז. ב

ספר מ ,)המבוססים עליו באופן חלקי הכולל אל(הזמר המבוססים על אב טיפוס מודאלי יוני 
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  :4 -גדול באופן ניכר ממספר הופעותיה של המדרגה ה 5 -ההופעותיה של המדרגה 

  

מספר הופעותיה   שם השיר

  4 -של המדרגה ה

מספר הופעותיה 

  5 -של המדרגה ה

  33  7  "ולהמח"

  22  17  "2 'מס שיר לכת"

  20  2  "ג בעמר"ל"

  19  8  "יוצאים אנחנו"

  17  4  "דוד ירח בשמיים"

  14  2  )ורי'בחלק המז( "נחש הנייר"

  9  2  275חלק , "1 'מס שיר לכת"

  6  0  1חלק , "סוכתי"

  4  2  1חלק , "6 'מס הורה"

  

  דווקא בשל משניותה . 2 -זו היא ה הלהתייחסות מיוחדת בקבוצ מדרגה נוספת הראויה. ג

כשיש לה מספר יתרונות , מקום מרכזי יותר 2 -תופסת המדרגה ה, 4 -של המדרגה ה

  ובכך אינה  מחצית הטון עם המדרגות השכנות לההיא איננה יוצרת מרווחים בני : ברורים

  ובכך מעניקה  רת את הטרציאליות האופיינית לשדההיא שוב; מגבירה את הפונקציונאליות

  במודוס האאולי המקביל ובכך  4היא עשויה להתפרש כמדרגה ; רי הזמר פן עיטורי יותרלשי

  המדרגה  על עצמהמקבלת , לעיתים. וריות'ולנטרל לפרקים את המז לחזקו כאזור טונאלי

מקדים ההיא מוצבת בסיום המשפט : םיבמשפטים הפריודי 4 -תפקיד דומה לזה של ה 2 - ה

  .   ון במשפט המשליםובכך יוצרת מתח ושאיפה לפתר

  ). בס. ש" (ג בעמר"ל"ורי הוא 'שיר המבוסס באופן כמעט בלעדי על האקורד המשולש המז

כשצלילים עוברים ושכנים ממלאים את , ור'לה מזהאקורד מבוססות על צלילי  1-2תיבות 

כצליל יסוד  5 -המדרגה ה מתפקדת) 3-8תיבות (בשש התיבות הבאות . החללים הנוצרים

  תיבות(בשתי התיבות המסיימות . גם הפעם תוך שימוש כמעט בלעדי בצלילי אקורד, זמני

הוא מסתמך על צליליו כש ,ורי על צליל היסוד לה'חוזר ולבה לאקורד המשולש המז )9-10

משפט המקדים של הזו מסיימת את . 2 -המדרגה ה -להוציא צליל אחד  באופן בלעדי

לת את פתרונה בצליל היסוד בסיום המשפט ומקב )1וולטה  ,10סוף תיבה ( פריודהה

  ). 2וולטה  ,10תיבה סוף (המשלים 

אלא שכל המוטיביקה האופיינית לו , שיר זה לא רק שמתבסס על שדה כמלאי צלילים מרכזי

גם , התכנון הטונאלי העובר מסולם הטוניקה אל הדומיננטה ובחזרה. היא אקורדית במהותה
                                                 

75
רק מחזקות את שלטונה של ובכך הן , בחלק זה של השיר הן מוגבהות 4 -פעותיה של המדרגה השתי הו 

  .5 -המדרגה ה
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  . ואלו ביחד מעניקים לשיר אופי מערבי מובהק, ונאליתהוא מאפיין מובהק של המוסיקה הט

  )44' שיר מס( "ג בעמר"ל: "51 'דוגמא מס

  

  

, ולבה המבוססים על אב טיפוס מודאלי יוני מושתתים על שדה שלבעוד שמרבית שירי הזמר 

המבוססים על אב טיפוס מודאלי אאולי המושתתים על שדה באופן מובהק  האלמעטים הם 

ותף לקבוצה קטנה זו הוא הקרבה למסורת המוסיקלית הרוסית שחדרה לזמר המש. ובלעדי

התבססות על : לשירי הזמר הרוסיים מספר מאפיינים בולטים. העברי והשפיעה עליו רבות

מעטים הם (או המלודית /לעיתים תוך שילוב הגרסה ההרמונית ו, הסולם המינורי הטבעי

מעבר מן ; תבניות מלודיות של אקורדים שבורים ריבוי; )ורי'מזה כתובים בסולםהשירי הזמר 

במקרים , מנעד רחב יחסית; צורה סטרופית פשוטה; ור המקביל ובחזרה'המינור אל המז

ליווי הרמוני ; סקוונצות מלודיות; קפיצות מלודיות גדולות יחסית; בים בטווח של דצימהר

גי או משולש קבוע קל זומש; באקורדים משולשים במצב יסודי" פה-אום"בתבנית ריתמית של 

  76.השירוברור לאורך 

משפטו הראשון מושתת על . ל"מדגים היטב את המאפיינים הנ) אלתרמן. נ" (שיר הספנים"

. למטהמ 7 -מקבל תמיכה של המדרגה ה יסודכשצליל ה) 1-4תיבות (אאולי סי מודוס ה

נטית של דומינ 5 - הופכת מדרגה זו לתפקד כ) 5קדמה לתיבה (בראשית המשפט השני 

רחב יחסית של  מתפרס על מנעד השיר. באמצעות מהלך של קוורטה עולה ור המקביל'המז

  .וקפיצות מלודיות גדולות יחסית הוא שופע מהלכים אקורדייםו דצימה קטנה

  

  

  

                                                 
76
 .181-223' עמ, )ה"תשס, כליל: סבא-כפר( 'כרך א הרמון שירים .פליישר ציפי 



63 
 

  )74' שיר מס( "שיר הספנים: "52 'דוגמא מס

  

  

  ים על אב טיפוס המבוסס ההן אל, ירי הזמר המושתתים על שדההמכנה המשותף למרבית ש

  י התואם רשאמהוא אופיים ה, המבוססים על אב טיפוס מודאלי אאולי המודאלי יוני והן אל

   "שיר הספנים", )ברוידס. א( "כתתנו בלילה צועדת: "לעיתים קרובות לכותרותיהם ותוכנם

יר הינו ש רשאמ. ועוד )קיפניס. ל( "יוצאים אנחנו", )ללא תמליל( "שיר לכת", )אלתרמן. נ(

. ולהעלות בקרבה את המוטיבציה לצעדה להצעיד קבוצת צועדים בצורה אחידהשנועד 

לידי בחלקם  הבאים מוסיקליים מובהקים מאפיינים רשאמבמהלך השנים גיבש לעצמו ה

  :ביטוי גם בקבוצת שירי זמר זו

 . 'וכד" בפעמי לכת" ,"בקצב לכת: "הוראות טמפו התואמות לקצב ההליכה •

  .ע הדברים הוא המתאים ביותר להצעדת בני אנוש שלהם שתי רגלייםשמטב, משקל זוגי •

  .המאפשרת צעדה אחידה ברורה ומודגשת, פעמה קבועה •

  . ערכים ריתמיים מנוקדים המקנים למוסיקה דחף מתמיד קדימה •

  .מבנה פשוט ומשפטים סימטריים •

על פי התבצעה  רשאמהצעדה ב. ריבוי מוטיבים מלודיים המבוססים על האקורד המשולש •

  . ועל כן נדרשו לה כלי נגינה בעלי עוצמה חזקה הניתנים לנשיאה ב תחת כיפת השמייםור

  סטורי יכלו יכלים שבאופן ה, כלי הנשיפה ממתכת נמצאו המתאימים ביותר לצרכים אלו

  הלא הם צלילי האקורד , בים של צליל היסודולנגן בעיקר את הצלילים העיליים הקר

  עניין זה מספק הסבר . יםרשאמקה אקורדית אופיינית מאוד לומכאן שמוטיבי, המשולש

  . הולם מדוע דווקא שירי זמר אלו מבוססים על שדה

  

הוראת : מביא לידי ביטוי את כל המאפיינים שהוזכרו לעיל) קיפניס. ל" (יוצאים אנחנו"השיר 

ת בהירו, משקל זוגי של שני רבעים היוצר הדגשה יתרה של הפעמה, Marcatoביצוע ה
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 משולשהוהתבססות על צלילי האקורד  סימטריו פשוט מבנה, מוטיבים מנוקדים, הפעמה

. אולם המאזין משלים אותו בדמיונו, אמנם צליל היסוד דו מופיע רק בסוף השיר. ורי'המז

כים למעשה כמעט ולא מופיעים בו מהלשההתבססות על השדה בולטת בשיר זה למרות 

של צלילים בודדים מאקורד אולם די בהופעתם התכופה  .לושה צלילי אקורדשרציפים של 

מרכזיים על מנת שהאוזן תחברם יחדיו למצלול אקורדי  סטרוקטוראלייםבמקומות הטוניקה 

  . אחד

  )38' שיר מס( "יוצאים אנחנו: "53 'דוגמא מס
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  תנועה מלודית ותבניות מלודיות אופייניות. 4

  מרווחים מלודיים. א4

  הן בתנועה עולה והן , ווח המלודי השכיח ביותר בקורפוס המחקר הוא זה של הסקונדההמר

  זאת מעצם טבעו של הסולם ו ,פות לסקונדה הגדולה על פני הקטנהעם עדי, בתנועה יורדת

, כמו כן. לעומת שתי סקונדות קטנות בלבד המכיל בתוכו חמש סקונדות גדולות הדיאטוני

  ונראה שגם בשל כך עושה בה ולבה  הכיווניות בתוך הסולםאת  הסקונדה הקטנה מגבירה

מרווח  השורות הסולמיות בהן דולג ולבה על צלילים היוצרים גם בכך תומכות. פחתמושימוש 

היחס בין  .כגון השורה הפנטטונית והשורות האנונימיות של סקונדה קטנה עם שכניהם

 אופן משמעותי לטובת הסקונדהול ברווחי הסקונדה למרווחים מלודיים אחרים הוא גדמ

  :ונראה כי הוא נובע ממספר סיבות

תנועה במרווחים מלודיים  -המהלך המלודי הנוח והטבעי ביותר לשירה הוא של צעדים . א

קפיצות מלודיות קשות יותר לביצוע כיוון שהן דורשות שינוי ). גדולות או קטנות(של סקונדות 

כך גם בדרך , הקפיצה גדולה יותרתהיה ככל ש. קולמיידי גדול יותר במתיחותם של מיתרי ה

להיות קלה יותר לשירה  עשויהש להוציא קפיצה של אוקטבה(לביצוע  קשה יותר תהיהכלל 

). עקב התבססותה על שני צלילים בעלי גובה יסודי זהה, ממרווחים כגון ספטימה או סקסטה

כשרה החסר  יעד רחב לשירה משותפת על ידי קהל נועדושירי הזמר של ולבה שבהנחה 

ל האדם ססם על המהלך המלודי הטבעי ביותר לקויטבעי הדבר כי ולבה ב, מוסיקלית -קולית 

  .צועדתתנועה  -

האופייני לרבים משירי ( תא הקוורטה מילויהתנועה הסקונדיאלית מהווה דרך טובה ל. ב

מהם המבוססים  ניתן לשער כי בשירי זמר או חלקים. בצלילים הדיאטונים של הסולם )הזמר

המהוות  רציאליותטקופצת ובעיקר לקפיצות עדיפות דווקא לתנועה מלודית  נתןת, על שדה

שכן , של כבודמקבלת התנועה הצועדת מקום ה אולם גם באל. ומר הגלם האקורדיאת ח

  . את המהלך האקורדילטשטש ולהסוות מעט  בכוחה

. חהשאובה ממסורות המזר וריותאחת המגמות המסתמנות בשירי הזמר היא נטייה לעיט. ג

כאשר הצליל המעוטר מוקף בצלילים , מתבצעים בתנועה סקונדיאלית מהלכים עיטוריים

  . הסמוכים לו

תנועה מסוג זה קלה . תנועה מלודית נוספת השכיחה בלחנים היא החזרה על אותו הצליל

מאפשרת הדגשתו  כיוון שהיא איננה דורשת שינוי במתיחות מיתרי הקול והיא ונוחה לביצוע

חזרה , כמו כן. העיצורים והתנועות משתנים בעוד שגובה הצליל נשאר זהה כןש, תמלילשל ה

  . דחיפה קדימה וציפייה לשינוי, על צליל אחד ברציפות יוצרת מתח

, מתבסס כמעט באופן מוחלט על צעדים וחזרות) בן ברק. ב" (סתיו"חלקו הראשון של השיר 

  . לחקות את משב הרוח המתואר בתמלילשיתכן כי באה , גברתמה שיוצר בשיר זרימה מו
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  ) 56' שיר מס" (סתיו: "54 'דוגמא מס

  

  השכיחות ביותר בשירי הזמר של ולבה הן ) מרווחים הגדולים מסקונדה(הקפיצות המלודיות 

ווחים יוצרות מרה גדולות לא קפיצות -  קול האנושיאמצעות הבאלו הקלות יחסית לביצוע 

קוורטות זכות וקווינטות , גדולות/ ות של טרצות קטנות קפיצ ביניהן, קונסוננטיים לודייםמ

. שכיחות פחות בקורפוס ומופיעות בעיקר בעלייה גדולות/ ות קטנ ותסקסטשל  קפיצות. זכות

 הגדולותולא נמצאו כלל קפיצות מלודיות  ,ת של אוקטבה קיימות אך לא נפוצותקפיצו

מרווחים הוכל יתר  ספטימות ,טריטונים -מלודיים דיסוננטיים  מרווחיםבפיצות ק .אוקטבהמ

וצרות קפיצות מלודיות גדולות נלעיתים  .נדירות בקורפוס המחקר, המוגדלים והמוקטנים

לתחילתו של  נוצרים בין סיומו של משפט או חלקמרווחים ה -" מרווחים מתים"המתפקדות כ

או המבצע כמרווחים /ם על ידי המאזין והמרווחים המתים לא נתפסי. חלק הבאהמשפט או ה

ן ומכא, בשל ההפרדה הנוצרת בין שני צלילי המרווח לצרכי נשימה ופיסוק ועלמלודיים בפ

  . ואין להתייחס אליהם כאל מרווחים מלודיים מן המניין שלא נוצר קושי משמעותי בביצועם

  ליתר המרווחים בדומה : מרווח אחד הראוי להתייחסות מיוחדת הוא הסקונדה המוגדלת

. בשירי הזמר של ולבה מופיעההסקונדה המוגדלת כמעט ואינה , המוגדלים והמוקטנים

אך ו המזרחיתמזוהה היטב עם המסורת המוסיקלית  יאשכן ה נראה הדבר תמוה, כביכול

 נראה כי הסיבה. חריםאכשם שנטה לאמץ מאפיינים מזרחיים  טבעי כי ולבה יאמצה לחיקו

 שלעיתים קרובות שיר היהודי הגלותילה המוגדלת של הסקונד קשרהא הי לאי השימוש בה

  :על הסולם האידי פריגי התבסס

  פריגי -הסולם האידי : 55 'דוגמא מס

  

  

ימנעו משימוש בסקונדה המוגדלת , םוולבה ביניה, שמלחיני הזמר העברי נראה זה אך טבעי

נמנעו מסממנים נוספים המזוהים כפי ש, זכר לשיר הגלותי, בכי ועצבותהמהווה עבורם סמל ל

  . עם המוסיקה הגלותית

שימוש בה ה). קיפניס. ל" (נחש הנייר"קונדה המוגדלת בשיר סשימוש ייחודי עושה ולבה ב

של נוקט על מנת לתאר את מפח הנפש  הוא מצטרף לשורה של אמצעים יוצאי דופן בהם

יתכן כי . שמיים ולא שבלאחר שנחש הנייר שהכין עף ל "חזר הביתה רק עם חוט"אהוד ש
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נראה כי : דופן במרווחהלשפוך אור על השימוש יוצא  עשויה תמלילמשמעותו הנסתרת של ה

מהווה סמל לדבר יקר שהיה חלק  77)רוסיתבתרגום מ(שהוא למעשה עפיפון " נחש הנייר"

 יקר גם היא סמל לדבר, כי אותה סקונדה מוגדלתיתכן . אך איננו עוד מעולמו של הכותב

או אולי  לארץ מולדתו, הוריולבית , סמל לעולם הילדות: הה ואיננו עוד בעולמו של ולבשהי

חזקת תמ זורשנות פ? שהיתה חלק מהנוף המוסיקלי של ילדותו למוסיקה החסידית עצמה

 ה המוגדלת בכל שירי הזמר של ולבהזוהי הופעתה היחידה של הסקונד: שתי עובדותעל ידי 

הסקונדה המוגדלת , כמו כן. ייחס לה חשיבות מיוחדתש הרי ,בה השתמשניתן לשער שאם ו

  . מה שמחזק את קשרה לעולם העבר של ולבה, "הביתה"מופיעה על המילה 

  )54' שיר מס( "נחש הנייר: "56 'דוגמא מס

  

  

על הפעמה השנייה ) סול(אולם ולבה מסווה סקונדה מוגדלת זו על ידי הצבת צלילה הראשון 

פעמה (על הפעמה השלישית בתיבה ) #לה(והצבת צלילה השני ) פעמה חלשה(בתיבה 

מיקום מטרי זה יוצר חציצה בין שני הצלילים שכן האוזן מחלקת באופן סימטרי את ). חזקה

  . התיבה לשני חלקים שווים ובכך מיטשטש מעט המרווח

  )54' שיר מס" (נחש הנייר: "57' דוגמא מס

  

  

  בחלקו השני חלה קפיצה : מבחינת מרווחיו המלודיים יוצא דופן) קרני. י" (כנרת"גם השיר 

 ,בפועל .קווינטה מוקטנתלאחריה קפיצה יורדת ועולה של ו עולה ויורדתשל סקסטה גדולה 

) 9קדמה לתיבה ( bמהלך היוצא מסי -רמה העליונה ב: שתי רמות מלודיות ולבהיוצר כאן 

מהלך כרומטי היוצא  -ונה רמה התחתבו, 11בתיבה שפה  הצליל אל העובר דרך לה וסול

שכן הר , יתכן שגם שיר זה הוא בעל ערך נוסטלגי עבור ולבה. #מדו ומוביל לרה דרך דו

  . כנרת היה מקום ישובו הראשון עם הגיעו ארצה

  )41' שיר מס( "כנרת: "58 'דוגמא מס

  

                                                 
77

  ל מכאן ביטויו ש. נחשה על שם ברוסית מכונה הואו ,ה כלשהיהעפיפון על שם חי מכונה, בתרבויות שונות
 ".נחש נייר" - קיפניס . ל
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ניתן למצוא בקורפוס המחקר גם , למרות עדיפותם הבולטת של הצעדים על פני הקפיצות

) ללא תמליל" (1' שיר לכת מס"כך למשל ב. שירי זמר בהם ישנה כמות חריגה של קפיצות

, כמו גם בהורות נוספות שאינן מבוססות על תמליל, בהורה זו). ללא תמליל" (6' הורה מס"וב

מכניס ולבה אלמנטים האופייניים למוסיקה החסידית שאחד ממאפייניה הוא ריבוי קפיצות 

שכן מראש , אה כי ולבה מקנה להן ולשירי הלכת אופי אינסטרומנטלי יותרנר. מלודיות גדולות

  .  הם נועדו לביצוע בכלי נגינה ולא בשירה

  )78' שיר מס" (1' שיר לכת מס: "59' דוגמא מס

  

  

  )22' שיר מס" (6' הורה מס: "60' דוגמא מס

  

  

   תבניות מלודיות. ב4

אוסף הצלילים  -הסולם עצמו  פיעל  ההמודאליות של שיר מסויים נקבעת בראש ובראשונ

אולם נשאלת השאלה האם קיימים מאפיינים נוספים התורמים . והמרווחים הנוצרים ביניהם

אוסף הצלילים וסדר , כמו כן? מעבר לאוסף הצלילים וסדר המרווחים המודוסלעיצוב 

בדיל בין מערכות מודאליות שונות ואז נשאלת השאלה מה מבעשויים להיות זהים  המרווחים

ביניהם  ,מכאן שקיימים מאפיינים נוספים התורמים לקביעת המודאליות? מערכות אלו

מדרגות , אליםיאפיונים רגיסטר, תפקידיהן התחבירייםעל בניות מלודיות אופייניות ת

. ועוד מוסיקלייםהקשרים חוץ  ,תבניות ריתמיות ,של מדרגות גמישות אינטונטיבית, מרכזיות

Powers H.  שקצהו האחד מייצג את  מודאליות השונות על גבי צירהאת המערכות ממקם

ואילו קצהו השני מייצג את המודוס כאוסף מוטיבים ותנועות , בסטרקטיאהמודוס כסולם 
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   78.לודיותמ

 על קיומן של תבניות מלודיות בסיסיות המרכיבות את שירי הזמר במחקרו מצביעשמואלי . ה

הדמיון לטעמי המקרא בא לידי ביטוי , לדבריו 79.המקראשמקורן לטענתו בטעמי  ,העבריים

ן המלודית מזכירות טעמי מקרא שבתנועת תבניות מלודיות ספציפיות - האחת : בשתי רמות

בדומה , זוביסוסו של הלחן על רצף תבניות שונות המצורפות זו ל - שנייהה .ואחרים הכאל

המקרא משתמשים בעיקר  בטעמישבעוד : אם כי בהבדל אחד לצירופם של טעמי המקרא

ים וריאנטבמגוון ו הןהרי שבלחן הישראלי משתמשים ב, של התבניות בצורתן הבסיסית

   80.אופן השימוש בהן מגוון יותר אך תבניות קטן יותרועל כן מספר ה ,ים ומלודייםריתמי

יפוס מודאלי טהמבוססים על אב  זמר של ולבהממצאיו של שמואלי באים לידי ביטוי בשירי ה

גם תבניות  כמו ,ים שוניםוריאנטובהתבניות המרכזיות  מרבית בהם ניתן למצוא את ,אוליא

  . ייחודיות נוספות

  : להלן התבניות המלודיות המרכזיות

השני והרביעי הם הצליל : תבנית מלודית עיטורית המורכבת מארבעה צלילים: הזרקא

התבנית . ליל סמוך תחתוןוהשלישי הוא צ הראשון הוא צליל סמוך עליון, צמומעוטר עה

ירידה בסקונדה נוספת ועלייה בסקונדה חזרה , מורכבת מירידה בסקונדה אל הצליל המעוטר

  . אל הצליל המעוטר

  תבנית הזרקא: 61 'דוגמא מס

   

  

  :שלוומהוות ווריאנטים  ממנונגזרות המספר תבניות לזרקא 

  וירידה בסקונדה  ,דה נוספתעלייה בסקונ, ליל המעוטרעלייה בסקונדה אל הצ: זרקא הפוך

  . חזרה אל הצליל המעוטר

  זרקא הפוך: 62 'דוגמא מס

  

  

  ועלייה בסקונדה  ירידה בסקונדה מהצליל המעוטר: שכן תחתון אוזרקא מקוטע תחתון 

  והיא מהווה  מופיע אך ורק הצליל המעטר התחתון בתבנית זו. ליל המעוטרצה לאחזרה 

  ).שלושת צליליו האחרונים( יתהמקור פרגמנט מתוך תבנית הזרקא

  

                                                 
78
 Powers, Harold. "Mode as a Musicological Concept", in the New Grove, Vol. 12 (London:      
                                                                             .  22-447  Macmillan Publishers, 1980), PP.                                          

79
  . הזמר הישראלי .שמואלי רצלה 
80
  .29' עמ, שם 
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  זרקא מקוטע תחתון או תבנית שכן תחתון: 63 'דוגמא מס

  

  

  וירידה בסקונדה חזרה  עלייה בסקונדה מהצליל המעוטר: שכן עליון או זרקא מקוטע עליון

מופיע אך ורק הצליל המעטר העליון והיא מהווה פרגמנט  בתבנית זו. צליל המעוטרה לא

  ).שלושת צליליו האחרונים(ההפוך מתוך תבנית הזרקא 

  זרקא מקוטע עליון או תבנית שכן עליון: 64 'דוגמא מס

  

  

ועלייה  טר העליון אל הצליל המעטר התחתוןירידה בטרצה מהצליל המע :זרקא חסר

טר התחתון אל הצליל המעטר עלייה בטרצה מהצליל המע - או , בסקונדה אל הצליל המעוטר

הפוך אשר  זוהי בעצם תבנית של זרקא או זרקא. הצליל המעוטר וירידה בסקונדה אל העליון

  . ובכך היא איננה שומרת על טהרת הצעדים הוחסר ממנה צלילה השני

  זרקא חסר: 65 'דוגמא מס

  

  

ם מינרש םלעיתים ה .מאוד במוסיקה האמנותית המערבית יםשכיח הזרקא והווריאנטים שלו

בעוד שבמוסיקה  אולם .מעל הצליל המעוטר ין גראפסימ באמצעותולעיתים  בתווים עצמם

א אינו נשאר ברמת בזמר העברי הו, על אופיו העיטורי לרוב שומר הזרקא מערביתה

כי אם מהווה תבנית מלודית בסיסית הבונה את הלחן ואת כלל התנועה  עיטוריות בלבדה

קשה להבחין הוא מופיע בעושר צורני רב ובדרכי הסוואה מגוונות עד כי לעיתים . המלודית

אולם הוא שכיח יותר בהופעתו על , הופיע על כל אחת ממדרגות הסולםלהוא עשוי  81.בו

ססים רבים ועליו מב צלילים הלוקחים חלק בתא הקוורטה שני ,4 -היסוד ועל המדרגה ה צליל

  . משירי הזמר העברי

  ת הנגזרות מן מגוון התבניושימוש במדגים ) ו בנמצאאינ תמלילה. קרני. י" (לילה רד"השיר 

אילו ו, בסולם 5 - על המדרגה ה זרקא חסרמציגות תבנית של  11 - ו  9, 3, 1תיבות . הזרקא

לזרקא הפוך על צליל  מחוברה על צליל היסוד מורחב מציגות זרקא 12 - ו 8, 6, 4, 2תיבות 

על זרקא חסר בתוספת  על צליל היסוד מורחב מציגות גם הן זרקא 7 - ו 5תיבות . היסוד

ת הזרקא על על תבנימבוסס  שיר כולוניתן להרחיק לכת ולומר כי ה. 3 -רגה ההמד

  .גרסאותיה השונות

                                                 
81
 .2-8' עמ ,הזמר הישראלי .שמואלי רצלה 
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  )47' שיר מס( "לילה רד: "66 'דוגמא מס

  

  

זכה מצליל היסוד אל המדרגה  קווינטהתבנית מלודית המורכבת מקפיצה עולה של  :הפשטא

  . 4 -וירידה בסקונדה גדולה אל המדרגה ה 5 - ה

  תבנית הפשטא: 67 'דוגמא מס

  

  

והוא יוצר  ,שמעליה 5 - באמצעות המדרגה ה 4 -ההפשטא מקשר בין צליל היסוד למדרגה 

ואינו אופייני  הוא אופייני בעיקר כנוסחת פתיחה על כן. ציפייה להתפשטות והמשכיות

. סטרוקטוראליים שוניםהפשטא מופיע בתכיפות בשירי הזמר של ולבה במיקומים  82.סיוםל

  .המקדימה אותו 1>  2>  3לתבנית מלודית יורדת של  מחבר אותו ולבה קרובותלעיתים 

  1>  2>  3צירוף תבנית הפשטא עם התבנית המלודית של : 68 'דוגמא מס

  

  

חילה המשפט הפותח מבסס ת). בס. ש" (שבת"שיר מוטיב מרכזי במהווה תבנית הפשטא 

בא הפשטא  יהלאחרכש ,חזרהוב 3 -למדרגה הבאמצעות עלייה צועדת את צליל היסוד 

אם כי , למעשה מסתתרת כאן תבנית הצירוף שהוזכרה קודם לכן). 3-4 -ו 1-2תיבות (

מטשטשת במקצת את החיבור  5 - החזרה המשולשת על צליל היסוד לפני העלייה למדרגה ה

מקבלת  )החוזרות 9-10 -ו 5-6תיבות ( שירשל ההשני  ומשפטראשית ב. בין שתי התבניות

מקשרת  ,בעוד שבחוליה הסקוונציאלית הראשונה :קוונציאליסטיפול  המצורפת תבניתה

ומכאן " (ריאלית"שאיננה  שנייהתה היהרי שבחולי, 4 -מדרגה הלהתבנית בין צליל היסוד 

למטה  צליל אחדהיא מותקת ב) לזה שבחוליה הקודמת במדויק זהה ושגודל המרווחים אינ

 חוליהשתפקדה ב 4 -המדרגה ה. 3 -רגה הבעית למדהט 7 -ומקשרת בין המדרגה ה

  . 3 - לצליל המעטר מלמעלה של המדרגה ה ופכת עתהה, ראשונה כצליל המעוטרה
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  )66' שיר מס( "שבת: "69 'דוגמא מס

  

  

יצה עולה בטרצה באמצעות קפ 4 - תבנית מלודית המעטרת גם היא את המדרגה ה :המרכא

  .4  - מדרגה ההיורדת בקוורטה זכה אל וקפיצה  הטבעית 7 -אל ה 5 -קטנה מן המדרגה ה

  תבנית המרכא : 70 'דוגמא מס

  

  

בנוי מבתים  שירה. המרכא תפקיד מוטיבי ת תבניתמקבל) שלונסקי. א" (שה וגדי"בשיר 

כשכל בית מורכב ממשפט בן תיבה אחת החוזר , )1-2תיבות ( חוזרביניהם פזמון ש קצרים

 תיבות(הראשון בית ה). ציא את הבית השלישילהו(על עצמו פעמיים על בסיס תמליל שונה 

) 5-6תיבות (בבית השני . 4 -מעטר המדרגה הכבמיקומו המסורתי  מציג את המרכא )3-4

אל  5 -דרגה הדרך המ מצליל האוקטבה קוורטה זכהבירידה : ווריאנטבמופיע המרכא 

אך ניתן , חיואו בסדר מרוו שימוש מדויק בצלילי המרכא לא נעשה כאןאמנם . 4 -המדרגה ה

הן , תוך הביתבהן בשל המיקום הזהה , להבחין בקשר הישיר למרכא שהופיע בבית הראשון

בבית . 4 - המדרגה ה -משותף הוהן בשל צליל המטרה  ,ת הזההבשל התבנית הריתמי

 ומר על סדר המרווחים המדויק שלשהוא : רסה נוספתגמופיע המרכא ב) 7תיבה (השלישי 

כאן מנצל ולבה את זהותם של שני . 7 - רגה הוא מעטר את המדה הפעם אולם, התבנית

ורד העליון ובכך קומתיק את המרכא למיקומו התואם בטטר ורדים במודוס האאוליקהטטר

הפעם בוחר ולבה   אולם 83.להישמע כאן כצליל יסוד זמני השעשוי 4 -מחזק את המדרגה ה

ה אל צליל היסוד דו חזרלאפשר  על מנתוזאת  ,שלא לחזור פעמיים על המשפט באופן מדויק

אך הפעם מביא אותה , הוא איננו מוותר על תבנית המרכא, כצפוי. לקראת סיום השיר

ולבה יוצר בשיר מעין התפתחות ). 8תיבה ( 4 - כמעטרת המדרגה ה מיקומה המסורתיב

תבנית  עולה בכל אחד מן הבתים. והווריאנטים שלה מתמדת באמצעות תבנית מלודית אחת
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יורדת חזרה , לאחר שמגיעה לשיא מנעדי, ובבית השלישי במיקומה המנעדי אהמרכ

   .מקורילמיקומה ה

  )68' שיר מס( "שה וגדי: "71 'דוגמא מס

  

  

  תבנית מלודית זו לא נמנית על התבניות המלודיות שמזכיר : החוזרת הקוורטהתבנית 

לבין צליל היסוד בין  קפיצה מלודית של קוורטה זכההיא מבוססת על . שמואלי במחקרו. ה

המהווה בסיס  את שני צלילי תא הקוורטהקפיצה המחזקת ומבליטה , שמעליו 4 -המדרגה ה

תבנית המורכבת לידי  האלא שהוא מפתח, אולם לא די לולבה בכך. הזמר לרבים משירי

פתוח את מדרגות יכולה להכשכל אחת משתי , מקפיצות חוזרות ונשנות בין צלילי הקוורטה

 גם תבנית זו, בדומה לתבניות האחרות שהוזכרו לעיל .אותה חתוםגם לכמו  התבנית

אינה כלל ו בוססת על מהלכים קופציםמהיא , הןמ שונהאולם ב ,4 - מדגישה את המדרגה ה

. )אם כי גם תבנית המרכא אינה כוללת צעדים(שתורם להבלטתה היתרה מה , צעדים כוללת

  . י אופי מוטורי וטמפו מהיר יחסיתהתבנית אופיינית בעיקר לשירי זמר בעל

  . 4 - ל 1 - מופיעה התבנית במיקומה בין המדרגה ה) בס.ש" (יום הולדת"בשיר 
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  )36' שיר מס" (יום הולדת: "72' דוגמא מס

  

כמעין חיקוי לטיפות , מקבלת התבנית גם הצדקה חוץ מוסיקלית) גולדברג. ל" (שיר הגשם"ב

  . הגשם

  )72' שיר מס" (שיר הגשם: "73' דוגמא מס

  

, מדגים ולבה שימוש מוטיבי בתבנית הקוורטה החוזרת) אלתרמן. נ" (הורה סחרחורת"בשיר 

   1 -תחילה היא מופיעה במיקומה המסורתי בין המדרגה ה. אם כי במיקומים שונים בסולם

תיבה (של המודוס היוני המקביל  1 - ל 5 -לאחר מכן מופיעה בין המדרגה ה, )2תיבה ( 4 - ל

בהופעתה זו היא מביאה לשיא . של המודוס מי אאולי 1 - ל 5 -ולבסוף בין המדרגה ה, )5

  . מנעדי ונושאת עימה גוון חסידי

  )26' שיר מס(הורה סחרחורת : "74' דוגמא מס

  

  אם כי , רעיון המטוטלת בין שני צלילים עשוי להופיע אצל ולבה גם במרווחים מלודיים אחרים

אשר חלקו הראשון מבוסס על מוטיב ) קיפניס. ל" (שיר לנטע"משל בכך ל. באופן שכיח פחות

  . של קווינטה חוזרת

  )80' שיר מס" (שיר לנטע: "75' דוגמא מס
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  קדנציאליות תבניות. ג4

הפסקה ו ציהאינטונירידת הבאמצעות  הטקסטואלי משפטנקבע סיומו של ה ,בשפת הדיבור

באם יסתיים . יצירת חציצה בין נושא לנושא -ת והן תוכני, וויראשאיפת  - הן טכנית  התשמטר

ומכאן שלא יבוא על סיומו אלא יעורר  שאלההרי שיתפרש כ, המשפט באינטונציה עולה

אימצה לעצמה  ,כפי שנתגבשה בתרבות המערבית, המוסיקה. תשובהל - ציפייה להמשך 

ידי הקדנצה סיום המשפט מוגדר על . וגם היא בונה עצמה באמצעות משפטים ,מוסכמות אלו

נציה במשפט המחקה את נפילת האינטו") ליפול" ה באיטלקיתשפירוש Cadere מלשון(

 היא המוסיקלי הקדנצה החזקה ביותר המביאה לסגירה מוחלטת של המשפט. המדובר

, המושתתת על מהלך הרמוני של דומיננטה לטוניקה" הקדנצה האותנטית המושלמת"

  מדרגה ה -והסופראן כובש גם הוא את יעדו  1 -מדרגה הל 5 - ץ מהמדרגה הכשהבאס קופ

כשבשני הקולות , אקורד הטוניקה במצב יסודי. יורדת או עולהלרוב בתנועה צועדת , 1 - ה

אולם לעיתים . יציבות מלאהמעניק תחושת , טוניקההמצוי צליל ) הסופראן והבאס(החיצוניים 

והרי , טרצההתים קרובות צליל לעי, עשוי להופיע בסופראן צליל אחר מתוך אקורד הטוניקה

. יציבות מוחלטתשכן היא איננה מביאה ל, זו קדנצה אותנטית בלתי מושלמת תהיהשאז 

אולם מכיוון , ים של המוסיקה המערביתיולבה מאמץ לעצמו את העקרונות הקדנציאל

עליו  ,הרמוניים - טונאלייםמדובר ברפרטואר חד קולי שאינו מושתת על העקרונות הש

דנציאליות המביאות לסגירה מלאה על קמלודיות  תבניותהוא יוצר . ם לצרכיו הואלהתאימ

אם על פעמה חזקה או אם על , ריתמי ארוך ובמיקום מטרי חזק יחסית צליל היסוד בערך

  . חלקה החזק של פעמה חלשה

  3 -או ה 4 -ירידה סקונדיאלית מן המדרגה ההיא  השכיחותהתבניות הקדנציאליות  אחת מן

 6 -כשלעיתים קרובות היא באה כהמשך לירידה מן המדרגות ה ,צליל היסוד של הסולםאל 

  . 5 -או ה

                                                                         תבניות קדנציאליות של ירידה סקונדיאלית לעבר צליל היסוד  :76 'דוגמא מס

  

  

אחת מן התבניות  בה, מערביתמסורת הה לא תבנית זו להברור ש הקשרלא ניתן להתעלם מ

סקונדיאלי יורד שסיומו מבוססת על מהלך  המלודיות האופייניות ביותר לקול העליון בקדנצה

  . הנפתרת לצליל היסוד 2במדרגה 

כל אחד כש ,חל שימוש בלעדי בתבנית קדנציאלית זו) אלתרמן. י" (באגוזים נשחקה"יר בש

    .מסתיים בהשיר המשפטי מארבעת 
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  )5' שיר מס( "באגוזים נשחקה: "77 'דוגמא מס

  

  

 7 - לעיתים קרובות עשויה להופיע התבנית בווריאנטים שונים הכוללים את המדרגה ה

שמעליו  2 - בכך מקבל צליל היסוד תמיכה גם מן המדרגה ה. הנמוכה שמתחת לצליל היסוד

  . שמתחתיו 7 -וגם מן המדרגה ה

  )42' שיר מס" (כתתנו בלילה צועדת: "78' דוגמא מס

  

  

  ת בין המדרגה והמקשר הן אלו, אחרות השכיחות בקורפוס המחקר תות קדנציאליותבני

במגוון עשויות להופיע  ןה. 2 -האו /ו 7 -ה :ודרך המדרגות השכנות ל צליל היסודל 4 - ה

  .ים מלודיים וריתמייםוריאנטו

  לצליל היסוד 4 -בין המדרגה ה נציאליות המקשרותתבניות קד: 79' דוגמא מס

  

  

, ורי'ל את אוסף הצלילים של האקורד המז"ניתן לזהות באחדות מן התבניות הנ, לכאורה

הוא נוצר במטרה לקשר בין . הרמונית -פועל אין לאוסף זה כל משמעות אקורדית אולם ב

מעותו לצליל היסוד באמצעות הצלילים השכנים של צליל היסוד ועל כן מש 4 -המדרגה ה

  . מלודית גרידא
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  : להלן מספר דוגמאות להופעתן של תבניות קדנציאליות מסוג זה בשירי הזמר של ולבה

  )64' שיר מס" (רוח: "80' דוגמא מס

  

  )7' שיר מס( "ביכורים: "81 'דוגמא מס

   

  )36' שיר מס" (יום הולדת: "82' דוגמא מס

  

  )66' שיר מס( "שבת" :83 'דוגמא מס

  

  

 5היא זו של מדרגה , אם כי באופן מועט, ת קדנציאלית נוספת בה משתמש ולבהתבני

תבנית זו אופיינית כאמור למהלך הבאס בקדנצה האותנטית . הקופצת בעלייה לצליל היסוד

מה שעשוי , ונושאת אופי מערבי מובהק) אם כי לעיתים עשויה להופיע גם בקול העליון(

  .  להסביר את נדירותה בקורפוס

אולם , 23יכול היה להסתיים בנקל בראשית תיבה ) ביאליק. נ. ח" (הפרפר לפרח"ר השי

 5במסגרת תבנית של מדרגה " מגיא"ולבה בוחר לחזור על המילה האחרונה בתמליל 

  . ובכך מביא לסיום חגיגי יותר במיקום אוקטבי גבוה, הקופצת בעלייה לצליל היסוד

  )29' שיר מס" (הפרפר לפרח: "84' דוגמא מס
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וקפיצה יורדת של קוורטה זכה אל צליל  4 - זרקא על המדרגה המורכבת מ -האתנח תבנית 

אולם , מקשר בין שני צלילי תא הקוורטהגם האתנח  ,בדומה לפשטא .היסוד של הסולם

אם , הרפיה ותחושת סיוםאל צליל היסוד ומביא לידי  4 -מוביל מן המדרגה ההוא  בניגוד אליו

  . אם באופן חלקיאו  באופן מלא

 תבנית האתנח: 85 'דוגמא מס

  

  

אולם בשירי הזמר של , אמנם שמואלי מציין במחקרו את האתנח כתבנית קדנציאלית שכיחה

  . ולבה כמעט ולא נמצא בה שימוש
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  המנעד. 5

  גובהו, טווח המנעד: פרמטריםתייחס לארבעה א ולבהשל דיון על מנעדם של שירי הזמר ב

  . וצלילים תוחמי מנעד ך פריסת המנעדתהלי, סלוטי של טווח המנעדהאב

  

  טווח המנעד. א5

  אין טווח . טווח המנעד הוא המרווח הנוצר בין הצליל הנמוך ביותר בשיר לזה הגבוה ביותר

, במלאי הצלילים הבסיסי של השיר קחו חלקהמנעד מחייב כי כל הצלילים אשר במסגרתו י

  . ל בו גם צלילים שאינם משתייכים למלאי הבסיסיעשויים להיכל ,וכמו כן

הקטן  טווח המנעד מטווח המנעד הגדול ביותר אל, ולבהשל להלן התפלגות שירי הזמר 

  : ביותר

  במנעד של טרדצימה גדולה 1

  נעד של דואודצימה זכהבמ 1

  מנעד של אונדצימה זכהב 6

  להבמנעד של דצימה גדו 4

  במנעד של דצימה קטנה 7

  של נונה גדולה    עד במנ 21

  במנעד של נונה קטנה 4

  במנעד של אוקטבה זכה 21

  מנעד של ספטימה גדולהב 2

  במנעד של ספטימה קטנה 7

  במנעד של סקסטה גדולה 8

  זכה קווינטהבמנעד של  1

  

תחומים בטווח מנעד הנע בין ) במספר 55(כשני שליש משירי הזמר , על פי ההתפלגות

  ווח מנעד המתאים לביצוע בידי ציבור חסר הכשרה קולית ט, ספטימה קטנה לנונה גדולה

  ). אם כי לא בהכרח קורה כך בפועל(וכן מאפשר שימוש בכל מדרגות הסולם  ,ומוסיקלית

שמנעדם האופטימלי הוא , טווח מנעד זה תואם פחות או יותר גם ליכולת השירתית של ילדים

אם נצא  84.ת ונקייה יותרדויקממנעד המאפשר שירה , כזה שאינו עולה על אוקטבה זכה

על שגם הרי , ולבה נועדו מלכתחילה לשירת ילדים שלמנקודת הנחה כי רבים משירי הזמר 

  . המנעד יבבחירת טווח יקול זה להיות משמעותיש

, )במספר 19(בולטת בגודלה קבוצת שירי הזמר שטווח מנעדם עולה על נונה גדולה , מנגד

, ומוסיקליתחסר הכשרה קולית יעד ביצוע השיר בידי קהל טווח שנראה כי עשוי להקשות על 

                                                 
84
  .79' עמ, )1999, מכון מופת: אביב- לת( היכולת הקולית בגיל הרך. קלאודיה גלושנקוף 
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ואילו במהלך השיר חלה חריגה חד או דו  טווח מנעדם קטן הרבה יותר אך בפועל מתגלה כי

חמישה שירים מקבוצה זו הם הורות או שירי לכת , כמו כן. פעמית אל הצלילים תוחמי המנעד

מכאן . כתחילה לביצוע בידי כלי נגינהשאינם מבוססים על תמליל ויתכן מאוד כי נועדו מל

  .  שטווח המנעד איננו מהווה מגבלה משמעותית בביצועם

תחומים בפועל בטווח ) אינו ידוע תמלילכותב ה( "שיר אסיף "שני משפטיו הראשונים של 

חורג ולבה , )9-13תיבות ( רק במשפט השלישי המסיים את השיר. מנעד של סקסטה גדולה

 תיבה(שני כתוחם המנעד העליון המופיע פעם בודדת  bרה: מי המנעדמטווח זה לעבר תוח

  ). 11 -ו 9תיבות (קטן כתוחם המנעד התחתון המופיע פעמיים  bוסי) 9

  )69' שיר מס( "שיר אסיף: "86 'דוגמא מס

  

  

ומכאן שבהכרח לא תקחנה בהם חלק כל  זמר תחומים במנעד הקטן מספטימה תשעה שירי

  תופעת שירי הזמר התחומים במנעד הקטן מאוקטבה ושמלאי . נימדרגות הסולם הדיאטו

  נפוצה בזמר העברי ובאה לידי ביטוי גם במסגרת טטרקורד ואף , צליליהם קטן משבעה

חיים " :אדל מקביל את ההסתפקות במעט צלילים לחיי החלוצים בארץ ישראל. י.  טריקורד

החיים ; בחרו בהם, יה האירופאיתבהסתלקותם מן הציוויליזצ, פרימיטיביים אשר חלוצינו

, לא דרשו ביטויים מוסיקליים מסובכים, הפרימיטיביים והבריאים כאחד, האלה בחיק הטבע

, רבינא. מ  85".אשר מהם השתקפו חיים אלה, והצטמצמו בשירים פרימיטיביים בלבד

   86.רואה בנטייה לצמצום מספר הצלילים דווקא ביטוי לשאיפה למזרח העתיק, לעומתו

  לעיתים קרובות נכתבו : סיבה דידקטית במהותה, ולם יתכן כי קיימת סיבה נוספת לצמצוםא

  עם ייסודם של . התרבות והחינוך, שירי הזמר מתוך צורך כנה למלא חסרים בחיי החברה

  , ילדים ונוער הלכה וגברה הדרישה לשירי זמר בשפה העברית, מוסדות חינוך לפעוטות

  הקדישו , ביניהם ולבה, ואכן מלחיני הזמר העברי. נות והמורותלצרכיהן החינוכיים של הגנ

מתאים ה רפרטואר קליט וקל לביצועבדגוגי הצורך הפ. שירי ילדים חיבורמזמנם ומרצם ל

 ,שירי זמר המבוססים על מלאי צלילים קטן בטווח מנעד מצומצם חיבורהביא ל ,לשירת ילדים

אלו תנאים מספיקים ליצירתו של  איןאם כי (מתוך הנחה שיהיו קלים יותר לקליטה ולשירה 

קליטותו והשפעה על פשטותו  תהיה מוסיקליים נוספים פרמטריםוודאי של, שיר פשוט וקליט

                                                 
85
  . 17' עמ ,השיר הארץ ישראלי. אדל צחקי 
86
 .10' עמ, השירים לעם בארץ ישראל .רבינא נשהמ 
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 ,רי זמר רבים התואמים לקטגוריה זושי בקורפוס המחקר מעניין הוא כי לא נמצאו). של שיר

י ילדים מובהקים או שירי חג אם כי אלו שנמצאו הם אכן ברובם שיר ,חרף ריבוי שירי הילדים

  " שיר לנטע"ו" מרגנית", )גלוזמן. ש" (קוקיהה: "ומועד שסביר כי יועדו לקהל יעד צעיר

  " באגוזים נשחקה", )ישמעונ. ד(" שיר לפסח", )שנהר. י" (שיר השתיל", )יפניסק. ל(

  ). אינו ידוע תמלילכותב ה" (לשיבולת"ו) לתרמןא. י(

 שירי זמר בעלי: וס המחקר כולל שירי זמר שטווח מנעדם אינו אחידניתן לסכם ולומר כי קורפ

לא (אם כי לא מצומצם מאוד , לצד שירי זמר בעלי טווח מנעד מצומצם טווח מנעד גדול יחסית

מרבית השירים שומרים על ). זכה שטווח מנעדם קטן מקווינטהנמצאו בקורפוס שירי זמר 

חורגים הוגם באלו , פשר שירה נוחה ובטוחההמא או נונה ווח מנעד ממוצע של אוקטבהט

  .  החריגה איננה גדולה ואיננה תכופה, מטווח זה

  

  גובהו האבסלוטי של טווח המנעד. ב5

  לא די לולבה בטווח , יח התאמתם של שירי הזמר לביצוע בידי הקהל הרחבהבטעל מנת ל

שירי הזמר יועדו  אם נצא מנקודת הנחה כי. כי אם גם בגובה אבסלוטי מתאים מנעד מתאים

הרי שמן הראוי לבחור במיקום הנוח לשירה לכולם , נשים וילדים כאחד, לביצוע על ידי גברים

הנוחים ביותר לשירת  האל, הראשונה אוקטבההולבה בוחר לנצל בעיקר את צלילי . גם יחד

החריגה מטווח . אוקטבה אחת למטהבבהנחה כי יושרו על ידי הגברים , נשים וילדים

 - שנייהבה הראשונה היא בעיקר לעבר צלילי הטטרקורד התחתון של האוקטבה האוקטה

בכל . 1מסול קטן עד דו -ולצלילי הטטרקורד העליון של האוקטבה הקטנה , 2עד פה 2מדו

 צלילים וגם הופעתם של, ולא יורד מתחת לסול קטן 2לא עולה המנעד מעל לסול הקורפוס

מנעד מהווה עבור ולבה גם שיקול הלוטי של טווח נראה כי גובהו האבס. נדירה היא ,האל

  . מרכזי בבחירת גובהו של צליל היסוד

  

  תהליך פריסת המנעד. ג5

  הבא לידי ביטוי  חל תהליך הדרגתי של פריסת המנעדצר מודל שכיח של שיר בו וולבה י

   מלודייםהוא נוהג לפתוח במרווחים . גדלי המרווחים והמדרגות בסולם: בשני אספקטים

גדולים יותר של  מלודייםורק לאחר מכן להביא מרווחים , קטנים כגון סקונדות וטרצות

  הוא חושף , במקביל). אם כי הם אינם נפוצים(קווינטות ואף גדולים עוד יותר , וורטותק

 ולבה שףותחילה ח. צליל היסוד היאנקודת המוצא , כשלרוב בהדרגה את מדרגות הסולם

משך בה  .7 -וה 3 -ה, 2 - ביניהן ה, וסול היסוד התורמות לביסמספר מדרגות הקרובות לצלי

עליון של הרחבה נוספת בחלקו ה באהואז  5 -וה 4 -רחיב את המנעד אל המדרגות המ

ולבה שוב י ,לבסוף. ולעיתים גם אל צליל האוקטבה 7 - ה או/ו 6 - המנעד אל המדרגות ה

ויכול , ליך זה איננו חד משמעיתה. על צליל היסוד ד לקראת סיום השירויצמצם את המנע

אולם עקרון ההדרגתיות בפריסת המנעד הוא הדבר , לבוא לידי ביטוי באופנים שונים
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  .של שירי זמר בקורפוס משמעותיתשותף לקבוצה המ

ה קטנה הוא נפתח בעלייה של טרצ: מדגים היטב תהליך זה) גולדברג. ל" (שיר הגשם"

   2בתיבה . 2 - של המדרגה ה מילוי דיאטוני המקבלת מייד 3 -מצליל היסוד למדרגה ה

  המקבלת גם היא פיצוי  ,4 -ל 1 -של קוורטה מן המדרגה המתרחב המנעד בקפיצה עולה 

מתרחב בתיבה , לאחר חזרה על שתי התיבות הפותחות. באמצעות צעדים דיאטוניים יורדים

ד בירידה חזרה ופיצוי דיאטוני צוע 6 -אל ה 4 -קפיצה מן המדרגה ה המנעד באמצעות 5

לפני שתחול  אך לא ,מביאה לסיום חלקו הראשון של השירחזרתה של תיבה זו . צליל היסודל

בחלקו . התוחמת את חלקו התחתון של המנעד 7 -המדרגה ה הפעם לעבר, הרחבה נוספת

מבסס את חלקו , 8בתיבה  :ולבה את המנעד שנפרס לפנינו זה מכברמבסס , השני של השיר

מבסס את  ,9ובתיבה  )שמעליה 4 - ועד ל שמתחת לצליל היסוד 7 -מדרגה הה מן(התחתון 

הפעם , מנעדהמתרחב שוב  10בתיבה ). שמעליה 6 -ועד ל 3 - מהמדרגה ה(חלקו העליון 

לא נותר  ,לאחריוששיא מנעדי  התוחמת את המנעד העליון המהווה 7 - המדרגה הלעבר 

  .ומזורז ולהביא לסיום השירלולבה אלא לצמצם בחזרה את המנעד בתהליך הפוך 

   )72' שיר מס(" שיר הגשם: "87 'דוגמא מס

  

  

בהנחה כי צליל : פריסת המנעד ההדרגתית תואמת את תכונותיו הטבעיות של הקול האנושי

, ולרוב יתחיל השיר בצליל זה או בקרבתו לם נמצא במיקום אוקטבי נוח לשירההיסוד של הסו

בעיקר לעבר חלקו הגבוה של (י מנעד קיצוניים הרי שככל שנתרחק ממנו לעבר תחומ

  פתיחת . להיות השירה קשה יותר עבור הקול האנושי הבלתי מיומן עשויהכך , )מנעדה

  המנעד באופן הדרגתי מאפשרת לקול להתחמם ולהגיע לתחומי המנעד הקיצוניים בצורה 

הוא יוצר . טכני - ווקאלייתרונותיו של תהליך זה באים לידי ביטוי לא רק בפן ה. הדרגתית

 פרמטריםעקומה מלודית קמורה המייצגת באופן הדרגתי את השינויים בזמן של ה

עשויים להתלוות לו  אם כי מטבע הדברים, פרמטר הגובה מקרה זה שלב, המוסיקליים

העקומה יוצרת עלייה הדרגתית בגובה הצליל . נוספים כגון העוצמה ומשכי הצליל פרמטרים

הקמורה ה העקומ. ממנו מתבצעת ירידה הדרגתית לעבר נקודת המוצא ,לעברו של שיא אחד

ויתרונה , המאפיינת תהליכים הבאים לידי ביטוי גם בעולם החוץ אמנותי טבעיתמהווה סכמה 
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וכן שניתן לנבא , הגדול הוא בכך שהיא מוכרת למאזין מחיי היומיום גם אם איננו מודע לכך

    87.את אופן התפתחותה ואת נקודת סיומה

  בתהליך פריסת המנעד בא לעיתים לידי ביטוי תפקודן של התבניות המלודיות האופייניות 

  . לשירי הזמר של ולבה הלוקחות חלק בבניית התהליך

ושף את טווח המנעד שבין ח) טשרניחובסקי. ש" (אל הכוכב"משפטו הראשון של השיר 

עושה זאת ולבה . יסודשמעל לצליל ה 4 -מדרגה הל היסודשמתחת לצליל  7 -המדרגה ה

תיבות ( 4 - המדרגה ה תבנית שכן תחתון על: באמצעות תבניות עיטוריות הנגזרות מן הזרקא

  תיבות (ותבנית שכן עליון על צליל היסוד ) 2-3תיבות (תבנית זרקא על צליל היסוד , )1-2

 תבנית הפשטא: המשפט השני חושף שני צלילים נוספים בחלקו העליון של המנעד). 3-4

חושפת את  ותבנית המרכא 88)שנייהשל וולטה  4-5תיבות ( 5 - חושפת את המדרגה ה

ומכאן ששיר  במלאי הצלילים כלל לא לוקחת חלק 6 -המדרגה ה). 6-7תיבות ( 7 -המדרגה ה

משפטו השלישי של השיר מצמצם שוב את . אאולי דמויתזה מבוסס על שורה אנונימית 

 11 -ו 9תיבות ( חסרה ללא צליל היסוד של הסולםבגרסה  המנעד באמצעות תבנית הפשטא

  ). 12 -ו 10תיבות (ומסתיים בתבנית הזרקא על צליל היסוד ) כולל קדמות

  )2' שיר מס(" אל הכוכב: "88 'דוגמא מס

  

  

                                                 
Cohen, Dalia. "Directionality and Complexity in Music", Musikometrika 6. Boroda, M. G.,      87 
 ed. (Bochum: Brockmayer, 1994), 51-53. 

88
המשפט  הפותחת את 5 -המשפט הראשון למדרגה ה המסיים אתמנם מתבצעת נשימה בין צליל היסוד א 

  .תבנית הפשטא באה לידי ביטוי עדייןאך , השני
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  צלילים תוחמי מנעד. ד5

חלקו את  והןחלקו העליון את הן  , קיימת משמעות מיוחדת לצלילים התוחמים את המנעד

  כיוון שבכל תבנית  מצא בקצה המנעד יבלוט יותר לאוזןזאת בהנחה כי צליל הנ .התחתון

והיציאה ממנו  יל שהכניסה אליו תהיה מכיוון אחדצל - יהווה צליל פינה , מלודית בה יקח חלק

וכן למרווח הנוצר בינו  עות לתפקידו בתוך המערכת הסולמיתיש משמ, על כן. לכיוון הנגדי

  . סולםלבין צליל היסוד של ה

תוחמת !) מעל למחצית משירי הקורפוס(שירי זמר  47 - ב :צליל תוחם מנעד תחתון

תיחום זה אופייני מטבע הדברים . את חלקו התחתון של המנעד אאוליתה 7 -מדרגה הה

והוא תורם רבות להבלטתה של המדרגה  וססים על אב טיפוס מודאלי אאולילשירי זמר המב

  . י הזמר של ולבההתופסת מקום מרכזי בשיר 7 - ה

האאולית התוחמת את  7 -מדגים הבלטה יתרה של המדרגה ה) בס.ש" (יום הולדת"השיר 

  . המנעד התחתון

  )36' שיר מס" (יום הולדת: "89' דוגמא מס

  

  

אולם , שמתחת לצליל היסוד בטווח המנעד 7 -בשירי זמר רבים נוספים נכללת המדרגה ה

אם כי באופן , לך השיר ירידה אל צלילים נמוכים ממנהשכן חלה במה אותו יא איננה תוחמתה

אאולי כלל לא נכללת  מודאלי על אב טיפוס יםהמבוסס י זמרשירשני רק ב. שאינו תכוף

ומכאן שצליל היסוד עצמו הוא זה שתוחם את (בטווח המנעד התחתון  7 -מדרגה הה

הורה "בשיר כך . עובדה המעידה גם היא על חשיבותה הרבה של מדרגה זו, )מנעדה

) ברוידס. א" (בגליל"ובשיר , המבוסס על שורה אנונימית דמוית אאולי )לתרמןא. נ" (מדורה

  . המבוסס על פנטקורד על בסיס צליל היסוד של הסולם

  תיחום המנעד התחתון על ידי המדרגה , בשירי זמר המבוססים על אב טיפוס מודאלי יוני

ומיקומה כצליל תוחם  מרווח מחצית הטון מצליל היסודה בכיוון שזו מצוי ,איננו אופייני 7 - ה

  . מנעידבר ממנו מעוניין ולבה לה, עשוי דווקא להדגישה

  .  יתר מדרגות הסולם שכיחות פחות כתוחמות את חלקו התחתון של המנעד

  



85 
 

  אולם נטייתו , גם צליל זה מקבל הבלטתו מעצם היותו תוחם מנעד :צליל תוחם מנעד עליון

תוחם את  זמרשירי  20 - בכ. תוחם המנעד התחתוןהרבה יותר מזו של  להתבלט גדולה

צליל  במוסיקה המערביתבעוד ש. אוקטבה של הסולםהחלקו העליון של המנעד צליל 

הרי , ומשמש כצליל יסוד לכל דבר אוקטבה מתפקד לרוב כצליל מטרה המופיע באופן תכוףה

ופעתו ה, בכל שירי הזמר בקבוצה כמעט. שכאן הוא מקבל על עצמו תפקיד שונה לחלוטין

תפקידו זה . ותפקידו העיקרי הוא כמעטר מדרגה אחרת בסולם היא חד או דו פעמית

שבלעדיו אין עוד הכרח במשיכה כלפי מעלה אל , ו של הטון המובילהעדרמתאפשר הודות ל

  .צליל האוקטבה

  וברור ) 7תיבה (ידה מופיע צליל האוקטבה פעם אחת ויח )קיפניס. ל" (רמי רם רץ לגן"בשיר 

ת רחבוהמ) 90.1דוגמא (הוא לוקח חלק בתבנית מרכא . שאיננו מתפקד כצליל מטרה

  ומעטר מלמעלה את המדרגה , באמצעות צליל האוקטבה המצוי על פעמה חלשה בתיבה

  ). 90.2דוגמא ( 7 - ה

  ותבנית מרכא מורחבת תבנית מרכא: 90 'דוגמא מס

  

  

  )65' שיר מס( "ןרמי רם רץ לג: "91 'דוגמא מס

  

  

  ו של הטון המוביל מן השורה הסולמית מאפשר לא רק החלשה משמעותית של צליל העדר

  זאת מפני . כי אם גם התהוותה של שורה סולמית בה צליל האוקטבה נעדר כליל, האוקטבה

  איננה דוחפת עוד לצליל האוקטבה באותו הכח בו דוחף הטון  אאוליתה 7 -שהמדרגה ה

 7 -המדרגה ה תשמשמ ,במקרים אלו. ל כן איננה מחוייבת בפתרון כלפי מעלהוע, המוביל

אך בו  ,הדגשה יתרה מעצם היותה הגבוהה ביותר במנעד תקבלמכתוחמת המנעד העליון ו

  בניגוד לתפקודה . ו של צליל האוקטבה כמאפיין מערבי מובהקהעדראת  ה גםדגישמבזמן 

  שכן  וד מלמטהן באפשרותה לתמוך בצליל היסאי, מן הסתם, כאן, כתוחמת המנעד התחתון

מכאן שהיא עשויה לתפקד או כצליל מטרה . צליל היסוד שמעליה כלל לא נמצא בטווח המנעד

 15 -אופייני ל 7 -תיחום עליון של המנעד על ידי המדרגה ה. או כצליל מעטר במגוון תבניות

  . שירי זמר בקורפוס

עליון בשני ה מת המנעדכתוח 7 -ה מדרגהה היעמופ) בר דעת. י" (גשם משמים רד"בשיר 

במיקום מטרי חלש כחלק מתבנית המרכא המעטרת  הא מופיעיה 2בתיבה : תפקודים שונים

 תהמקבל )3יבה ת(הבאה  הזו היא בגדר הכנה להופעת ההופעת .4 -את המדרגה ה
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כלפי הצליל האחרון  הנוצרמרווח האוקטבה , המטרי החזק םמיקובאמצעות ה הדגשה

  . )5תיבה (ה עליה עם פתיחת המשפט הבא חזרהו ,בתיבה

  )10' שיר מס( "גשם משמים רד: "92 'דוגמא מס

  

  

  זכה  קווינטההיוצרת מרווח של  5 - שירי זמר תוחמת את המנעד העליון המדרגה ה 18 - ב

 6 -דמוית אאולי ומכאן שהמדרגה המרביתם מבוססים על שורה אנונימית . כלפי צליל היסוד

 כתוחמת המנעד העליון הוא 5 -של ה תפקידה השכיח. לא נכללת במלאי צליליהםכלל 

  . המהווה לעיתים קרובות צליל סטרוקטוראלי חשוב .שתחתיה 4 - במדרגה ה לתמוך

  ).8 -ו 6תיבות (במסגרת תבנית שכן עליון ) ישמעונ. ד" (פסחלשיר "כך ב

  )81' שיר מס( "שיר לפסח: "93 'דוגמא מס

  

  

  התוחמת את המנעד העליון כחלק  5 -מתפקדת המדרגה ה) גלוזמן. ש" (טלה קטןלי "שיר ב

  ). 5 -ו 3תיבות ( 4 - המעטרת את המדרגה ה מתבנית הפשטא

  )46' שיר מס( "לי טלה קטן: "94 'דוגמא מס

  

זמר של שירי היתר מדרגות הסולם שכיחות פחות כתוחמות את חלקו העליון של המנעד ב

  . ולבה

צליל אחד התוחם את המנעד בחלקו העליון או  -הזמר יוצר ולבה שיא מנעדי  ברבים משירי

ו בחלק שיאה. אשר הופעתו לאורך השיר היא חד פעמית או דו פעמית בסמיכות, התחתון

שכן אנו נוטים לתפוס את העלייה המלודית כאירוע  העליון של המנעד מועדף על ולבה
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במקביל לירידה האינטונטיבית של , הרפיהכ תבעוד שירידה מלודית נתפס, מעורר מתיחותה

תאום מלא בין התנועה המלודית העולה היוצרת  נוצרכך . הקול בסיומו של המשפט המדובר

, מטבע הדברים, תהיהשההגעה אליו , מתח לבין השיא המלודי בחלקו העליון של המנעד

  . תמיד בעלייה

ד הצליל לה קטן ואת חלקו העליון תוחם את חלקו התחתון של המנע) קרני. י" (בשדה"בשיר 

בעוד שהתוחם התחתון . בסולם 6 -הלא הוא המדרגה ה, 2של המנעד תוחם הצליל דו 

הרי שהתוחם העליון מופיע פעם אחת ויחידה לקראת סיום , פעמים במהלך השיר 3מופיע 

משתייך שיר זה לקבוצת שירי הזמר אשר להם , בכך. השיר ובכך מקבל את הבלטתו

   89.החסוכה 6 -ת  המדרגה האופייני

  )9' שיר מס" (בשדה: "95' דוגמא מס

  

  

, בראשית הפרק תיבהם דנ) טשרניחובסקי. ש" (אל הכוכב"בו) גולדברג. ל" (שיר הגשם"בגם 

המופיעה  ,וןהתוחמת את המנעד העלי 7 -מדרגה ההפעם על ה, בא לידי ביטוי שיא מנעדי

   90.במסגרת תבנית המרכאפעם אחת ויחידה 

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
89
 .35-36 'ראה עמ, חסוכהה 6 -ה מדרגההעל  
90
  . 82-83 'ראה דוגמאות תווים בעמ 
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  לחןהתמליל והיחסי . 6

שני שירי לכת ושני שירי , הורות 6: מר נעדרי תמלילשירי ז 10דיון יוצאים מתחום ה בפרק זה

  . זמר שתמלילם אינו בנמצא

  

  טקסטואלייםמקורות . א6

   91,ביניהם שירי משוררים ופזמונאים, שונים טקסטואלייםהזמר העברי מבוסס על מקורות 

. ומקורות אנונימיים תרגומים משפות זרות, נוספים מקורות יהודייםמו מן המקרא תמלילים

  :שתי קבוצותהטקסטואליים בקורפוס המחקר ל ניתן לחלק את המקורות

 ולבה מגוון בבחירת המשוררים. יתבשפה העבר משוררים 25שנכתבו בידי  םשירי 68. א

  למצוא י ניתן לעיתים בעוד שבזמר העבר, ואינו מזוהה באופן מיוחד עם משורר כזה או אחר

תמלילים האולם בכל זאת בולט מספר . שנהגו לעבוד יחד דרך קבע זיווג בין משורר למלחין

 םשיריה. שהרבו לכתוב שירי ילדים, הגדול יחסית פרי עטם של לוין קיפניס ושמואל בס

וחלוקה ליחידות פואטיות  חריזה, פואטי משקל: בקבוצה זו מתאפיינים בתכונות פואטיות

  ). בתים ופזמונים(

  :הולחנו על ידי ולבהאשר , המשוררים השונים מספר השירים שנכתבו בידילהלן 

  לוין קיפניס: 10

  שמואל בס : 9

  נתן אלתרמן: 6

  אברהם ברוידס: 5

  יהודה קרני , ים נחמן ביאליקחי: 4

  )שנברג(נהר יצחק ש, שרה גלוזמן, לאה גולדברג, אהרון אשמן: 3

  אפרים תלמי, אנדה עמיר, טשרניחובסקי שאול, בר דעת. י: 2

  , פניה ברגשטיין, בתיה בן ברק, יצחק אלתרמן, )אלבלינגר( אלמגורדן , יעקב אורלנד: 1

 דוד שמעוני, )וינר(מתתיהו שלם , אברהם שלונסקי, אביגדור המאירי, דפנא שהמ

  ).  'שמעונוביץ(

הטקסט . נוספיםם יודיממקורות יהו מקראחמישה שירי זמר שמקורם בפסוקים מן ה. ב

לרוב אינו מציית לנורמות הפואטיות המקובלות בשירה , בניגוד לשירי משוררים, המקראי

בעוד שבתרבויות אחרות משמש הפסוק המקראי כבסיס , זמורה כהן. לדברי מ. המודרנית

כי אין כל "התנהרי שבשירי הזמר העבריים המבוססים על הפסוק , תטקסטואלי לשירי ד

הפסוקים . בארץ כל אישור עליון למעשיוך הוא קודם "התנ ,שכן עבור הישראלי תנימה דתי

                                                 
91
רר כותב שירים העומדים בפני עצמם המשו: ים לפזמונאים מתייחסת למטרת הכתיבהההבחנה בין משורר 

. אם כי לעיתים קרובות מלחינים מוצאים בהם חומר מתאים להלחנה, ושאינם מיועדים בהכרח להלחנה
ולעיתים קרובות עובד בשיתוף פעולה עם , כותב תמלילים שנועדו מלכתחילה להלחנה, לעומת זאת, הפזמונאי
  . לשתי הקטגוריות" משוררים"אשתמש במינוח , מכאן ואילך. המלחין
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   92.את כלל ישראלהמאחד בטא את מוכנם תשאלה הנבחרים בידי המלחינים הם 

   

  חטיבות תוכן. ב6

עשויה להיות להלחנה עצמה ו, חלוקת התמלילים בקורפוס לחטיבות תוכן אינה חד משמעית

ומקנה לו אופי  וקחת את התמליל למקום שונה משהיהיא לשכן לעיתים ה, השפעה עליה

 :ניתן לחלק את התמלילים לחמש חטיבות עקריות. חדש

עונות , פרחים, חיות -כוללת תמלילים העוסקים במגוון נושאים : חטיבת שירי ילדים. א

הוא קהל היעד הצעיר אליו  הםהמשותף ל. 'הפעלות תנועה וכד, משחקים, משקעים, השנה

. ילדיםל מלכתחילהאם כי נכללים בחטיבה גם כמה תמלילים שיתכן כי לא יועדו , פניםהם מו

אוצר , קצרים בתים, משקל פואטי ברור, התמלילים בחטיבה זו מתאפיינים רובם בחריזה

   .מילים ומבנה פשוטים יחסית

, "ניירנחש ה", "רמי רם רץ לגן", )לתרמןא. נ" (שיר בוקר: "התמלילים המשתייכים לחטיבה זו

, "במעגל", )גלוזמן. ש" (לי טלה קטן"ו" קוקיה", "הכדור", )קיפניס. ל" (הברד"ו" מרגנית"

ירח  דוד"ו" על ראש הר חרמון", )בס. ש" (המחול", )גולדברג. ל" (שיר הגשם"ו" רוח"

, )בר דעת. י" (גשם משמים רד", )ביאליק. נ. ח" (הפרפר לפרח"ו" דב", )עמיר. א" (בשמים

  " סתיו"ו) דפנא. מ" (כלניות", )התמליל אינו ידוע בכות( "לשיבולת", )בס . ש( "הציפור"

 . תמלילים 21 -כ "סה). בן ברק. ב(

וכן כאלו  לכבוד חגי ומועדי ישראלכוללת תמלילים שנכתבו : חטיבת שירי חג ומועד. ב

בים ר. אם כי לא בהכרח יועדו לכך מלכתחילה, שניתן לשייכם לאחד החגים או המועדים

שכן נכתבו עבור ילדי הגנים ובתי הספר היסודיים  כלו להכלל גם בחטיבת שירי הילדיםמהם י

על כן . תוך הקניית צביון ישראלי יותר מאשר דתי, במטרה ללמדם על החגים ומסורותיהם

  . מאפייניהם דומים לאלו שצויינו בחטיבת שירי הילדים

ג "ל", "יום הולדת", "שיר החנוכה", "ראש השנה: "התמלילים המשתייכים לחטיבה זו

  , "האסיף", )אורלנד. י" (סוכתי", )סב. ש" (ביכורים"ו" עם צאת השבת", "שבת", "עומרב

מהבהבת ", )קיפניס. ל" (דגל ישראל"ו" יוצאים אנחנו", "יום פורים חג הוא לנו", "שיר לנטע"

  " זמר לשבועות"ו" הלחנוכ", )אשמן. א" (שתיל קטן"ו" כד קטן", )מגוראל. ד" (שלהבתה

  " באגוזים נשחקה", )שמעוני. ד" (שיר לפסח", )שנהר. י" (שיר השתיל", )ברוידס. א(

 . תמלילים 22  -כ "סה). תלמי. א" (שיר הביכורים", )אלתרמן. י(

   טיבהח. כוללת תמלילים העוסקים בעבודת רועה הצאן ואורח חייו: חטיבת שירי רועים. ג                           

  מקום החשוב שתפסה דמותו של רועה הצאן ל מקבילב ,זו תופסת מקום חשוב בזמר העברי

 אבות האומה העברית - האחת : נראה כי יש לכך שתי סיבות. בתרבות הישראלית המתהווה

היו רועי צאן ומכאן שחידושה של דמות הרועה יוצרת זיקה ישירה אל העבר ההיסטורי של 

                                                 
92
 . 155' עמ ,)1963(ג . תצליל ."כי בשיר הישראלי"הפסוק התנ". מיכל זמורה רול 
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האופי האוריינטלי  -  שנייהה. םיו תוקף מחודש בזמנים המודרניומעניקה ל ,העם העברי

סביב דמות זו התאפשר . המחלל בחליל, הכפייה לבוש, איש האדמה: המיוחס לרועה הצאן

  . זרחייםמלתמלילנים ולמלחינים עיסוק מוגבר בתכנים 

  " וגדי שה", )ברוידס. א" (בגליל", )שלם. מ" (יום הגז: "התמלילים המשתייכים לחטיבה זו

  בראשית ( "חלב עיזים"ו) בר דעת. י" (אחלל בחלילי", )ביאליק. נ. ח" (שה", )שלונסקי. א(

  .תמלילים 6 - כ "סה 93).מדרש - ז"פ

 ארץהיישוב : כוללת תמלילים העוסקים במולדת על היבטיה השונים: חטיבת שירי מולדת. ד

ו היא מלילים אלתעיקרית של מטרתם ה. 'נופי המולדת וכד, עבודת החלוצים, וההגנה עליה

  . והידוק הקשר הרגשי הקולקטיבי למולדתם החדרת מוטיבציה בקרב השרים

  הורה ", )ברוידס. א" (לקטיף", "כיתתנו בלילה צועדת: "התמלילים המשתייכים לחטיבה זו

  " עורו"ו" הורה כאן", )אלתרמן. נ" (ארץ שלי"ו" הורה הרים", "הורה מדורה", "סחרחורת

  " קציר בנגב", )אשמן. א" (זכינו למדינה", )קיפניס. ל" (הקרן הקיימת לישראל", )הרשנ. י(

, )ביאליק. נ. ח" (שיר העבודה והמלאכה", )טשרניחובסקי. ש" (הוי ארצי מולדתי",)תלמי. א(

 . תמלילים 15  -כ "סה). קרני. י" (כנרת"ו" בשדה"

  נם משתייכים באופן מובהק לאחת כוללת תמלילים שאי: חטיבת שירים בעלי תוכן כללי. ה

הלקוחים מן המקרא וממקורות  תמליליםביניהם כמה מן ה, מחטיבות התוכן הקודמות

  . שהם מעטים בקורפוס המחקר, רגשי יותר -ישי אוכן תמלילים בעלי תוכן  יהודיים נוספים

א מכל ל", )"שיר השירים"" (אל תראוני שאני שחרחורת: "התמלילים המשתייכים לחטיבה זו

אל ", )פניה ברגשטיין" (שיר ידעתי", )'פרק א ,דברים" (מי כמוך ישראל", )הלוי. י" (אורן

  , )'משנה ח, פרק חמישי :פרקי אבות( "עשויהצבת בצבת ", )טשרניחובסקי. ש" (כוכבה

  .תמלילים 8 -כ "סה 94).אלתרמן. נ" (שיר הספנים"ו, )המאירי. א" (מקהלת הנצחון"

  

  ההברות בתמליל למספר הצלילים בלחן יחס בין מספר. ג6

. בזמר העברי שלטת ההלחנה הסילבית בה לכל הברה בתמליל מותאם צליל אחד בלחן

הלחנה  .הוא מדגיש את התמליל ועוזר בקליטתו וזכרונו, הלחן הסילבי קל יותר לביצוע

 תרשכיחה הרבה יו" הברתיות העקרונית"בעוד שה שכיחה בזמר העבריילבית טהורה אינה ס

בהן מותאם להברה אחת מספר מצומצם של צלילים  חריגות נוימתיות עםהלחנה סילבית  -

הסדרת התמליל : תפקידי הנוימות עשויים להיות שונים). בדרך כלל שניים עד שלושה(

מספר  מדויקבמקרים בהם לא נשמר בהחוזר התאמת התמליל ללחן , במשקל המוסיקלי

בהן מותאמים , המליסמות. וריתמיים שונים ועיטוריות צרכים מלודיים, ההברות בכל הבתים

אינן נפוצות ) ומעלה םבדרך כלל שלושה צלילי(יותר של צלילים  להברה אחת מספר גדול

                                                 
93
ונראה כי אף זו  עיםולבה מעניק לו תוקף של שיר רו ךא, דתיים -לקוח ממקורות יהודיים תמליל האמנם  

  . תמליל זהלהלחין  מלכתחילההסיבה בה בחר 
94
אולם בקורפוס , חטיבה חשובה בזמר העברי - הק לחטיבת שירי היםייך באופן מובמשת" שיר הספנים" 

 . הו תמלילים נוספים המשתייכים להמחקר לא נמצא
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עובדה מעניינת בהתחשב בכך שבשירה המזרחית מהווה המליסמה מרכיב , בזמר העברי

יבים אחרים בשירה כפי שאימץ מרכ, מסתבר שהזמר העברי לא אימץ אותה לחיקו. מרכזי

   95.המזרחית

שיר "ביניהם , לא מעט משירי הזמר של ולבה שומרים לכל אורכם על טהרת הסילביות

, )קיפניס. ל" (דגל ישראל"ו" יום פורים חג הוא לנו", )גולדברג. ל" (במעגל"ו" רוח", "הגשם

" הציפור", )אלתרמן. נ" (שיר בוקר", )בן ברק. ב" (סתיו", )אלתרמן. י" (באגוזים נשחקה"

, )אלמגור. ד" (מהבהבת השלהבת" ,)עמיר. א" (דוד ירח בשמיים", )בס. ש" (יום הולדת"ו

  ). 'פרק א ,דברים" (מי כמוך ישראל"ו) אלתרמן. נ" (שיר הספנים", )גלוזמן. ש" (קוקיה"

, מר ניתן למצוא הברתיות עקרונית המלווה בעיטורים נוימתים בודדיםזבקבוצת שירי 

  . תפקיד מוטיבי דווקא וקחת על עצמה הנוימתיותבאחרים לו

משתמש ולבה בעיטור הנוימתי באופן ) "שיר השירים"" (חרחורתשאל תראוני שאני "בשיר 

ארבעה משפטים (אורכו הקצר יחסית של התמליל : מענה לשתי בעיותעקבי ובכך נותן 

ומסדיר  תמלילת המאריך ולבה א באמצעות העיטורים הנוימתים. משקל פואטי העדרו )לבדב

אופי עיטורי ההולם את תוכן מעניק לשיר אך בו בזמן גם , אותו בתוך המשקל המוסיקלי

  . "שיר השירים" -תמליל ואת מקורו ה

  )3' שיר מס( "אל תראוני שאני שחרחורת: "96 'דוגמא מס

  

  פן עבודת הרועה מתקשרת באו. שירי הרועים של ולבה מתאפיינים בריבוי עיטורים נוימתים

  והעיטוריות המוגברת מאפשרת ליצור זיקה ברורה אל אורח  ,ישיר לאורח החיים המזרחי

, )ביאליק. נ.ח" (שה", )שלם. מ" (יום הגז", )בר דעת. י" (אחלל בחלילי: "כך בשירים. חיים זה

  ).מדרש -  'זפבראשית " (חלב עיזים"ו) ברוידס. א" (בגליל", )שלונסקי. א" (שה וגדי"

והיא מופיעה בעיקר בדמותה של , בשירי הזמר של ולבה שכיחה פחותהמליסמתיות 
                                                 

95
 . 78-79' עמ, הזמר הישראלי .שמואליהרצל  
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אופייניות  הווקאליזות. קטע המושר על הברה אחת חסרת משמעות טקסטואלית -ווקאליזה 

, לשירי רועים ושירים אחרים המזוהים עם אורח החיים המזרחי, בדומה לנוימות, גם הן

  . למוסיקה המזרחית אופינייםה ווקאלייםתור הנראה שהן באות לחקות את קטעי האלו

יוצא דופן בקורפוס המחקר בשל ריבוי הווקאליזות הלוקחות בו  )תלמי. א( "קציר בנגב"השיר 

  . המזרחי בשיר מחזקת גם התבנית הפריגית המופיעה בו לעיתים תכופות הגוון את. חלק

 )62' שיר מס( "קציר בנגב: "97 'דוגמא מס

  

ייחודי בין העיטוריות הנוימתית והמליסמתית לעיסוק בזמרה ונגינה בתמלילי  ולבה יוצר קשר

הזמרה והנגינה אינן רק פעילויות מתוכננות ומאורגנות של קבוצת אנשים המספקות . שיריו

אלא הן מהוות גם פעילות ספונטנית המעלה את , הנאה וחברותא במפגשי הווי וחגים

בשירי זמר אשר תמלילם . עבודת הכפיים הקשה מוטיבציה ומרוממת את מצב הרוח בעתה

באורח ן ובכך מדגיש את חשיבות עיטוריות מוגברתנוטה ולבה ל ,העוסק בזמרה או נגינ

  . החיים בארץ

המצביע באופן ישיר על " בקול זמרה נצא לקטוף" מופיע המשפט) ברוידס. א" (לקטיף"בשיר 

משפט חשוב זה באמצעות ווקאליזה ולבה מעניק תוקף ל. הקשר בין עבודת הכפיים לזמרה

זיקה בין אורח החיים  בכך הוא יוצר. המקדימה לו" אה"קצרה על ההברה חסרת המשמעות 

וכן לפונקציה המיוחדת , לבין השירה המליסמתית האופיינית למזרח המזרחי ועבודת הכפיים

ופיינית אה פריגיתהמשתמש ולבה בתבנית  ,גם כאן. של השירה באורח החיים הארצישראלי

  . לשירי זמר העוסקים באורח החיים המזרחי

  )48' שיר מס( "לקטיף: "98 'דוגמא מס
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  אותו מלחין " הך בתוף ובחליל"מופיע המשפט ) ברוידס. א" (זמר לשבועות"בסיום השיר 

  . חליל המתפתלתהכבמעין חיקוי לנגינת , ולבה באופן מעוטר במיוחד

  )32' ר מסשי" (לשבועות זמר: "99 'דוגמא מס

  

  

  חזרות טקסטואליות. ד6

היות ועיסוקנו הוא בהתאמתו של הלחן . הטיקהחזרתיות היא מרכיב מרכזי במוסיקה ובפוא

לא נעסוק במסגרת זו בחזרות טקסטואליות הטבועות בתמליל עצמו על פי החלטת , לתמליל

החזרה . על אלמנט טקסטואלי כלשהו במקרים בהם בוחר ולבה לחזור רק כי אם, המשורר

 עשויהוהיא , ביתהמשפט או ה, מילהה, הברהה רמתהטקסטואלית יכולה לבוא לידי ביטוי ב

   :לשרת מספר צרכים

עולה הצורך , בשירי זמר המבוססים על תמליל קצר במיוחד: חזרה לצרכי הארכה .א

  טואלי פעם אחת בלבד ללא מליסמתיות יוצאת סאם יחזור המשפט הטק. הארכת התמלילל

  במרבית שירי   96.אותו הצדקה לשיר תהיהאזי יסתיים השיר במהרה ויתכן כי כלל לא , דופן

  משתמש ולבה בטכניקה זו במטרה להאריך את  ,הזמר המבוססים על משפט טקסטואלי יחיד

ר חוז, כותרתואשר מכלול תמלילו זהה ל) 'פרק א ,דברים" (מי כמוך ישראל"בשיר . התמליל

לא מכל "בשיר . חוזרת שלוש פעמים" ישראל"והמילה  עמיםשש פ" מי כמוך"צמד המילים 

הוא מציג את המשפט במלואו בראשית : מוצא ולבה פתרון אחר) הלוי. י" (אורן יעשה תורן

   .פעם 21החוזרת על עצמה , "לא" - בודדתהשיר ולאחר מכן מתבסס על הברה 

  )51' שיר מס( "מי כמוך ישראל: "100 'דוגמא מס

  

  

  

                                                 
96
ו כנס לאוירתינות ממנו ולהאפשר לשרים ליהיש ,נימליאורך מי בעל להיות שיר עממי לעזאת בהנחה כי  

 . בטרם יסתיים
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  )43' שיר מס( "לא מכל אורן: "101 'דוגמא מס

  

  

  לשמש את המלחין במקרים בהם הוא חפץ  עשויה: חזרה לצורך התאמת התמליל ללחן .ב

  . במהלך מלודי או במבנה מוסיקלי שאינו עולה בקנה אחד עם התמליל

 97.משני בתים בני שלוש שורות כל אחד במקור מורכב) ברוידס. א" (זמר לשבועות"השיר 

 הוא על כן. התלת משפטי אינו עולה בקנה אחד עם נטייתו של ולבה לבינאריות המבנהאולם 

  : ומוסיף לו פזמון מחדש עורך את התמליל

  

  :בית שני                                                         : בית ראשון

  י עמל וגילביכור                                        שיר לגיא ולגבעות         

  לציון מנחה נוביל                                   בדרכים חג שבועות            

  )תוספת של ולבה( הך בתף, הך בתף              )תוספת של ולבה( חג שבועות, חג שבועות

  ובחליל                                  הקציר בשדה תבואות          

  

  )ספת של ולבהכולו תו: (פזמון

  הך בתף, הך בתף

  ובחליל

  הך בתף, הך בתף

  ובחליל

  

  את הבית : תוך תבנית זוגיתבולבה מערב כאן מספר אמצעים במטרה להסדיר את התמליל 

שאמנם , תוספת משפט משל עצמו -" השתלה טקסטואלית"הראשון הוא מסדיר באמצעות 

הוא יוצר בית בן . והש את מבנאולם משנה במפור, איננה פוגעת בתוכנו ומהותו של השיר

 מדויקת על עצמן פעמיים באופן וומתאים לו לחן בן ארבע תיבות החוזר רבעה משפטיםא

 השורהמפצל ולבה את , לשם הסדרתו של הבית השני במבנה בינארי). 1-4תיבות (

                                                 
97
שתעשה כיצד התכוון  ידועועל כן לא  אולם ולבה לא רשם אותם בתווים, םהמקורי שני בתים נוספי תמלילל 

 . אם בכלל, חלוקת המשפטים ביחס ללחן
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ומאריך את חלקה הראשון באמצעות חזרה טקסטואלית על צמד , האחרונה לשתי שורות

מסיימת של בית שורה הה הפואטי בין משקלבהתערבות זו יוצרת שוני ". בתף הך"המילים 

 ומכאן שולבה מחוייב ליצור עבור הבית השני לחן שונה, 'לשורה המסיימת של בית ב' א

בגרסתו (מגייס ולבה את שתי השורות האחרונות של הבית השני , לאחר מכן. )5-8תיבות (

ובכך , עם שינוי קל בסיום עליו חוזר פעמיים פזמון מעין ויוצר מהן) לאחר השינוי, החדשה

  . ליטותוקמחזק את 

  )32' שיר מס( "זמר לשבועות: "102 'דוגמא מס

  

  

מטבע , אלמנט טקסטואלי החוזר יותר מפעם אחת: חזרה לצורך הבלטה והדגשה. ג

נה על אלמנטים ניתן לשער כי חזרות מסוג זה תחול. הדברים בולט ומודגש יותר

  . הנושאים עימם מסר חשוב או המצביעים על שינוי מהותי בתמליל ליים חשוביםטקסטוא

הדרך עוד : "שלוש פעמים ברציפות" רב"חוזר ולבה על המילה ) לתרמןא. נ" (שיר הספנים"ב

פעם אחת " רב"מופיעה המילה  תמליל המקוריזאת בעוד שב" !הלאה ספן ,רב, רב, רב

  : ויחידה

  

   ,הלכה ספינתי בלילה כחול

  .הובילה אותי לים הגדול

  ,גלים וענן, הים הוא רחב

  !הלאה ספן ,רבהדרך עוד 

  

שכן הוא ארוך דיו על מנת לספק חומר גלם  ,מובן שבשיר זה אין צורך בהארכת התמליל

משקל הפואטי היה ניתן ל ההתאמה בין המשקל המוסיקלי ומובן שגם מבחינת, לחן כולול

כפי שמקבלת כל , בערך ריתמי של חצי מנוקד" בר"מילה הלהסתפק בהופעה בודדת של 

אולם נשאלת , נראה אם כן כי סיבת החזרה היא לצורך הדגשה. הברה חמישית בבית זה
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שולבה מוצא לנכון לחזור דווקא עליה שלוש , "רב"השאלה מדוע כל כך חשובה דווקא המילה 

 היבט הלקסיקלי שלהב יתכן כי אין כל חשיבות מיוחדת דווקא למילה זו? פעמים ברציפות

הברה אחת מתוך מילה ארוכה  מילה אחרת או הייתהולבה היה חוזר עליה גם לו שנראה (

. סיום השיר והחזרה לראשיתו אולם יש חשיבות למיקומה בדיוק שתי תיבות לפני, )יותר

סיום לעצור את התנועה הריתמית ולנבא את  הופעתה על ערך ריתמי של חצי מנוקד עשויה

יוצרת מעין תמריץ ודחף  בערהחזרה המשולשת על ההברה בערכים של . באוב השיר הקר

להמשיך ולשיר גם את הבית  - ובנו השרים, לצאת לדרכוכאילו מאיץ ולבה בספן , להמשך

מתקיימת חפיפה בין , בהם חלה חזרה טקסטואלית כמו במרבית המקרים, במקרה זה. הבא

ה החוזרת מקבלת צליל אחד החוזר על הברה: החזרה הטקסטואלית לחזרה המוסיקלית

  .  עצמו בשלוש הופעותיה

  )74' שיר מס( "שיר הספנים" :103 'דוגמא מס

  

  

  םימשקלים פואטי. ה6

אין בדרך  שפה המדוברתב. ו של משקלהוא קיומ זיההמאפיינים המרכזיים של הפוא אחד

בפואזיה אנו מוצאים  ואילו, המשכים והעוצמות, חוקיות ברורה ומוגדרת בארגון הגבהים כלל

ביניהם תבניות , "משקל"ם המכונים בשם הכולל יארגונים מחזוריים של גורמים אקוסטי

הארגון . פירושן מחזוריותשתבניות חריזה ו ,שהן תוצאה של ארגון סוגי ההברות מקצביות

והוא יוצר מתח  ,תתאמנה לחוקי המשקלשהן המחזורי מגביל את היוצר בבחירת מילותיו כך 

   98.ויים שכן הוא מלאכותי וזר לשפהמס

ים השונים זה מזה במספר ההברות ישכיחים מספר משקלים פואט, בפואזיה המערבית

משקל טרוכא , )מוטעמת -רפה (משקל ימב : הברה המוטעמתאו במיקום ה/במחזור ו

 -רפה  -מוטעמת (משקל דקטיל , )מוטעמת -רפה  -רפה (משקל אנפסט , )רפה -מוטעמת (

  ).רפה -מוטעמת  -רפה (משקל אמפיבראך ו) רפה

  חזוריות של המשקל הפואטי מהווה בסיס לארגון ההברות בתוך התמליל על פי עקרון המ

בכך להקטין את מספר ו אולם מקובל להחליף הברה בשתק ,הברות מוטעמות ורפות

שימוש בשתקים כתחליף להברה . מבלי לפגוע במחזוריות ההטעמה ההברות בשורה

  : בשני מצבים שכיחהמשקלית בתבנית 

של למיקום זה . ים/על ידי הצבת שתק הביתקיצור התבנית הפואטית בסוף השורה או . א

  בשירים המבוססים על משקל פואטי המסתיים בהברה  -האחת : חשיבות כפולה השתק

עשוי  אף בתבנית דקטיל הוא(מחליף השתק את ההברה הרפה שבסיום התבנית , רפה
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  .'טז-א 119' עמ, )1979, אקדמון: ירושלים( ידע ושמע. דליה כהן 
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. בהברה מוטעמת או הבית/ו השורה םובכך מאפשר את סיו) רות רפותהבלהחליף שתי 

. מאפשר נשימה ומנוחה לפני השורה הפואטית הבאהוהשתק יוצר פיסוק ברור   -  שנייהה

לעיתים קרובות שתק יבוא , בשירים המבוססים על משקל פואטי המסתיים בהברה מודגשת

  .  בכך יאפשר ארטיקולציה ברורהו, כתחליף לתבנית פואטית מלאה אחת בסיומו של בית

השמטה עשויה ה. שבמקומן ניצבים שתקים של הברות לאורך השורה הפואטית ההשמט. ב

 בכך. ואף של שורה מתוך בית של תבנית מתוך שורה, מתוך תבנית להיות של הברה

שמספר הברותיהן אינו תואם באופן , מתאפשרת הסדרתן של מילים בתוך התבנית הפואטית

  . תבניתטבעי ל

בתמלילים העבריים קיימת רק לעיתים רחוקות זהות משקלית מוחלטת בין הבתים השונים 

  גדולות יותר (חלות בבתים סטיות , על פי רב. 'החטפים וכד, זאת על שום השוואים. בשיר

בהנחה שמרבית השירים  99.מן התבנית המשקלית של הבית הראשון) וגדולות פחות

באם , רי שעשויה להיווצר בעיה בהתאמת הלחן לבתים הבאיםה, ולחנים באופן סטרופימ

הלחן באמצעות שינויים  הוא התאמתו של שכיחהפתרון ה. חלים בהם שינויים משקליים

. או הוספת צלילים להברות נוספות הוספת נוימות למילוי הברות חסרות, צביים קליםק

ירשום את  המקרים ך ברובא, במקרים אחדים יבחר המלחין להעלות על הכתב שינויים אלו

. ויניח כי השרים יערכו בעצמם את השינויים על פי האינטואיציה ,תווי הבית הראשון בלבד

 בני פואטייםהתמלילים בקורפוס המחקר מושתתים על שני המשקלים ה ם המכריע שלבור

 תבינאריולעולים בקנה אחד עם נטייתו של ולבה  האל. הטרוכא והימב -במחזור  שתי הברות

מספר תיבות זוגי במשפט , משקלים מוסיקליים זוגיים: באספקטים נוספים הבאה לידי ביטוי

אם כי , מרבית התמלילים מושתתים על אותו המשקל הפואטי לכל אורכם. 'המוסיקלי וכד

. ובתמלילים בודדים חלה תחלופה של המשקל הפואטי במהלכם, לעיתים חלות חריגות קלות

מן ם תמליליהמושתתים על  הביניהם אל, נתונים למשקל פואטירק שירים בודדים אינם 

  . רובם בעלי משפט אחד בלבד, המקרא או ממקורות יהודיים אחרים

 שנייהוההברה ה הראשונה מוטעמת ההברה, במשקל פואטי זה: משקל הטרוכאתמלילים ב

ת בנות ביותר בקורפוס והוא תואם במהותו למילים עבריו שכיחזהו המשקל הפואטי ה. רפה

אם כי אין ( הטעמתה של ההברה שלפני האחרונה במילה -שתי הברות שהטעמתן מלעילית 

כך . זה מן ההכרח שתחול חפיפה מלאה בין גבולות התבניות הפואטיות לגבולות המילים

או מילה , יתכן כי בתבנית פואטית אחת תופענה שתי מילים שונות בנות הברה אחת, למשל

  . )'ורגת לתבנית הפואטית הבאה וכדאחת בת שלוש הברות הח
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 . 60-61' עמ, יהזמר הישראל .שמואליהרצל  
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     100:יטרוכא פואטי כתוב במשקל) בס. ש" (יום הולדת"השיר 

  

  , נו - פ ,רך - ד, רך - ד ,נו -  פ

   .x  x, ח -  ר, - או עוד ,נה -  ה

  , דת -  ל, - הו - יום ,הוא תן, - נ -  ל

    .x  x, ח - מ, -  ש חג ,נו -  ל

  

  ין המשקל הפואטי קלי זוגי ויוצר התאמה מלאה בולבה מסדיר את התמליל במשקל מוסי

  ואילו שתי ההברות  ,של שמינית כל הברה בתמליל מקבלת ערך ריתמי .למשקל המוסיקלי

עוצרות ובכך  של רבע מקבלות ערך ריתמי) בתמליל שנייהכל שורה (כל משפט בהאחרונות 

ולבה אינו . יקלימסמנות את סיום המשפט הטקסטואלי והמוסאת רצף השמיניות הארוך ו

כי אם רק  משנה במעט את הארגון הפנימי של היחידות , פוגע בכך במשקל הפואטי הטרוכאי

  :הפואטיות על ידי הצבה שונה של השתקים

  

  , נו - פ ,רך - ד, רך - ד ,נו -  פ

   .  xח, x -  ר, - או עוד ,נה -  ה

  , דת -  ל, - הו - יום ,הוא תן, - נ -  ל

  .  xח, x - מ, -  ש חג ,נו -  ל

  

מקבלות " שמח"ו" אורח"שתי ההברות האחרונות של המילים , אמנם על פי הסדרה זו

ההברה שלפי האחרונה מקבלת , אולם הודות למשקל המוסיקלי. הטעמה זהה כביכול

בעוד שהפעמה , הטעמה יתרה בשל מיקומה המטרי החזק על הפעמה השלישית בתיבה

אם כי , י החלש על הפעמה הרביעית בתיבההאחרונה מתקבלת כרפה בשל מיקומה המטר

, בכך שומר ולבה מחד על תקינותה של ההטעמה הטקסטואלית אך מאידך. על חלקה החזק

יתכן כי הפשטות . יוצר גיוון ברמת המקצב וכן ארטיקולציה ברורה המסמנת את סיום המשפט

, סיקלילשיר וההתאמה המושלמת בין המשקל הפואטי למשקל המו הריתמית האופיינית

על קליטותו וביצועו בקרב  נהרק תקל ואלו ,שיר ילדיםנובעות מעצם העובדה כי זהו 

  . אוכלוסיית היעד

  

                                                 
100
גבולותיהן של . התמלילים המובאים להלן רשומים באופן כזה המביא לידי ביטוי את המשקל הפואטי 

גבולותיהם של המשפטים הטקסטואליים מסומנים באמצעות . היחידות הפואטיות מסומנות באמצעות פסיק
. ברות המוטעמות מודגשותהה. הברות המשתייכות למילה אחת מופרדות זו מזו באמצעות מקפים. נקודה

 .  x -שתקים המחליפים הברות מסומנים ב
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  )36' שיר מס( "יום הולדת: "104 'דוגמא מס

  

  

 שנייהההברה הראשונה רפה וההברה ה, במשקל פואטי זה: משקל הימבתמלילים ב

מהותו למילים עבריות בנות שתי והוא תואם ב בקורפוס משקל זה שכיח פחות. מוטעמת

אין מן , אם כי גם כאן( הטעמתה של ההברה האחרונה במילה -הברות שהטעמתן מלרעית 

רבים  ).ההכרח שתחול חפיפה מלאה בין גבולות התבניות הפואטיות לגבולות המילים

במטרה ליצור  בקדמה נפתחים תמלילים המושתתים על משקל פואטי זהה מלחניהם של

בכך מקבלת ההברה הבלתי מוטעמת  .בין המשקל הפואטי למשקל המוסיקליאה התאמה מל

  . מקבלת מיקום מטרי חזק הבאה אחריה המוטעמת וההברה, מיקום מטרי חלש

  101:ימביפואטי כתוב במשקל ) בס. ש" (עם צאת השבת"השיר 

  

  :פזמון חוזר                              :              'בית א

                        ,שוב - נ ,צא -  נ                               ,צת - ני ,כב - כו

    ,חול - ה ,מי - לי:                             לאט -  ב ,מז -  רו

  ,דול - ג, טן -  ק                              ,עתעה , - גי - ה

  .עול -  ה, מי -  לי!                           צאת - ל ,צאת - ל

  ,כה - מל ,אי - צ

  .כה -  ברו ,אי - צ

  

הוא בוחר . יוצר ולבה התאמה מוחלטת בין המשקל הפואטי למשקל המוסיקלי גם בשיר זה

ראשונה ה, כך שכל הברה מודגשת תיפול על פעמה חזקה קדמה בתוספת בעורבמשקל המ

ומכת גם היא הוא מבסס את השיר על תנועה שוטפת של רבעים הת. או השלישית בתיבה

עיטור  ההברה ומציב על לשתי שמיניות רבע אחדאולם מדי פעם מפצל , בבהירות המשקל

מנטרלת  ,קדימה דחףוקדת היוצרת גיוון נוסף יוצר ולבה באמצעות התבנית המנ. נוימתי

                                                 
101
, המיוחד בתמליל זה הוא שמתקיימת בו חפיפה כמעט מוחלטת בין גבולות התבניות הפואטיות לבין המילים 

  . 'להוציא את השורה השלישית בבית א, זאת אומרת שכל תבנית פואטית היא מילה אחת שלמה



100 
 

הריתמית וכן מגבירה את הטעמת ההברה החזקה בכך שהיא " ותבעורמ"במעט את ה

  .ברה הרפה שאחריהמאריכה אותה ומקצרת את הה

  )59' שיר מס( "עם צאת השבת: "105 'דוגמא מס

  

  

  ניתן לעבור , על מחזור בן שתי הברות, הטרוכא והימב - בשל התבססותם של שני המשקלים 

, במהלכו של שיר ממשקל אחד לשני מבלי לשנות את מספר ההברות במחזור ואת סוגן

  . ת הפואטיתכשהשינוי היחידי יחול בסדר הופעתן בתוך התבני

ואילו הפזמון החוזר  מבוססים על המשקל הימבי) קיפניס. ל" (יוצאים אנחנו"בתי השיר 

  : ימשקל הטרוכאהמתבסס על 

  

  :פזמון חוזר                      :                              'בית א

  ,x, x  x יום, - ה חג, x חג            ,x נו, - נח - א ,אים -  יוצ ,אים - יוצ

  .x ,x  x יום, - ה חג, x חג                .x  x, עיר - ב ,יום - ה ,שוט - ל

  ,x מין, -  י שמאל, x מין, - י שמאל                    ,x גל, - דזת , -  ח - או ,ידכל 

                                                 .x ,x  x שמאל ,x מין, - י שמאל                   .x  x, שירח , - ת - פו ,פהכל 

  

תוך , משקל המוסיקליליוצר ולבה התאמה מלאה בין המשקל הפואטי , זה ילדים גם בשיר

נפתחים  ,של השיר בחלקו הראשון. שינויים קלים בארגון הפנימי של היחידות הפואטיות

ה בכל יחיד שנייהבקדמה המסדירה את מקומה של ההברה ה מוסיקלייםהמשפטים ה

ופעם על פעמה בלתי מודגשת אולם  פעם על פעמה מודגשת( חזקפואטית במיקום מטרי 

שכן על ההברה הראשונה בכל  אין עוד צורך בקדמהבחלקו השני של השיר ). בחלקה החזק

ופותח את המשפטים על  מן הקדמהולבה  נפטר על כן. תבנית פואטית להיות מודגשת

  .יבהפעמה החזקה בתה
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  )38' שיר מס( "יוצאים אנחנו: "106 'דוגמא מס

  

  

ישאף המלחין לחפיפה מלאה בין ההטעמה הטקסטואלית להטעמה , הנחה היא שככללה

אולם , ת השירבהירות התמליל וליצור קשיים בקליטוב פגועעשוי ל ההעדרשכן , המוסיקלית

י שת בין חוסר תאוםעשוי במקרים מסויימים להיווצר  ,ה ומוסיקהבשילובן של פואזי

בתרבויות מוסיקליות אמנם קיים גם  תאום מסוג זהחוסר , שמואלי. לטענתו של ה. המערכות

נראה כי הסיבה העיקרית לכך  102.אולם בזמר העברי הוא בולט ונפוץ יותר עממיות אחרות

או את ההברה  )הטעמה מלרעית(אחרונה דווקא את ההברה ה בעברית נטייה להטעיםההיא 

ראשונה במילים הבעוד שהטעמתה של ההברה , )טעמה מלעיליתה( במילה שלפני האחרונה

נטייה זו לא עולה בקנה אחד עם הנטייה של . מעל שתי הברות איננה מקובלת שלהן

ראשיתה של כל  את או, מוסיקה המערבית להטעים דווקא את הפעמה הראשונה בתיבהה

  . פעמה

הטקסטואלית לזו  בין ההטעמה תאוםגורם נוסף אשר לו השפעה ניכרת על חוסר ה

. ישראליתצהאר הגייההאשכנזית למערכת ה הוא המעבר ממערכת ההגייה מוסיקליתה

התבסס הזמר העברי על תמלילים שנכתבו באירופה בידי מחברים שעברית , בראשית דרכו

האשכנזית שהטעמתה  הגייהב הייתהוהיכרותם עם השפה  ,הייתה שפתם המדוברתלא 

ם התגבשותו של הזמר העברי בארץ ישראל חלה על בסיס אול. העקרונית היא מלעילית

 ההגייה"להלן ( הספרדית הגייהשנהגתה על פי חוקי ה, השפה העברית המדוברת

תפקיד מהותי  ההטעמה ממלאה. שהטעמתה העקרונית היא מלרעית") ישראליתצארה

ם מן עם שינוי קריאת את משקלם הפואטיומרבית התמלילים עשויים לאבד  ,במבנה התמליל

מכאן שעלולים הם לאבד את הפוטנציאל הטמון . ישראליתצההגייה האשכנזית להגייה האר
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, מחזוריות בהטעמה הלקסיקלית -משקל פואטי  העדרכיוון ש, בהם לשמש כשירי זמר

. מחזוריות בהטעמה המוסיקלית -תקשה על המלחין להסדיר את התמליל במשקל מוסיקלי 

רית של תם של מלחיני הזמר לשמור על הטעמתם המקוקשיים אלו תרמו ללא ספק לנטיי

קיימים ברפרטואר הזמר העברי , ואכן. לחנתםה ובכך לאפשר התמלילים בהגייה האשכנזית

שהידוע בהם הוא ההמנון הלאומי  עים המבוססים על ההגייה האשכנזיתשירי זמר ידו

    103).אימבר. ה. נ" (התקווה"

אשר , רכות ההגייה באים לידי ביטוי בתמליל אחדישנם גם מקרים בהם כלליהן של שתי מע

ומקצתן למקום  ,אשכנזיתה הגייההמילים בו מצייתות מקצתן למקום ההטעמה האופייני ל

נכתבו שלים תופעה זו נפוצה בעיקר בתמלי. ישראליתצהגייה הארההטעמה האופייני ל

לכלליה של  ובשלב מאוחר יותר הותאמו באופן חלקי במקורם על פי ההגייה האשכנזית

מלכתחילה  שנכתבואם כי קיימים ברפרטואר גם תמלילים , ישראליתצהגייה הארמערכת ה

החדשה מבוססת בפי  הגייהמערכת ה הייתהכשגם . הגייהתוך עירוב של שתי מערכות ה

גם בקרב דור המשוררים שפעל  תאשכנזי שירה בהגייהכתב יהמשיכה לה, הדוברים אותה

החל המעבר  20 - רק בשלהי העשור השני של המאה ה .מראשית דרכו בארץ ישראל

אשר הושלם עד אמצע שנות , ישראליתצהאר הגייהכתיבת שירה על פי כלליה של מערכת הל

   30.104 - ה

ודדים ורק ב, החדשים הגייהמרבית התמלילים שהולחנו על ידי ולבה אכן מצייתים לחוקי ה

השיר ). ביאליק. נ. ח" (דב"ו" שה", "לפרח פרפרה"ביניהם , הגייה האשכנזיתנכתבו על פי ה

, אשכנזיתה וכתוב על פי ההגייהמבוסס על משקל הטרוכא ) אלתרמן. י" (באגוזים נשחקה"

   :להגייה הארצישאלית גם תואמים ומשפטימ אחדים אם כי

  

  :'בית ב:                                                    'בית א

  ,קה - ח, - ש -  נ ,זים - וג, - א -  ב                ,קה -  ח, - ש -  נ ,זים - וג, - א -  ב

  .x , x  -  x בא , סח -  פ, -  ה חג                   .x ,x  -  x בא , סח -  פ, - ה חג

  , ת -  צא, - מלא  ,ת - חש, -  ני לא                ,ת -  צא, -  מ -  ו , ת - חש, - ני אם

  .x ,x  -  x ך, - של -  מ ,ריד - נו                    .x ,x  -  x ך, - שללם , - כו הם

                      ,רט - פ ,או זוג ,רט -  פ, או זוג                    ,רט - פ ,או זוג ,רט - פ, או זוג

  .x ,x  -  x !אנ, חש -  נ, חש - נ                      .x ,x - x !אנ, חש - נ, חש - נ

  , ת -  צא, - מ לא, ת - חש, - ני לא                 ,ת - צא, - מ - ו ,ת - חש, -י נאם 

   .x ,x  -  x ך, - של -  מ ,ריד - נו                      .x ,x - x ך, - שללם , - כו הם
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הוא פותח את השיר : ארצישראליתהעל פי ההטעמה תמליל ולבה מנסה להסדיר את האולם 

על " זים - גו - א -  ב"והרביעית במילה  שנייהיב את ההברות הובכך מצ תבקדמה של שמיני

יותר מן ההברה מקבלת מיקום מטרי חזק  שנייהאם כי ההברה ה(חלקים חזקים של הפעמה 

שכן , האשכנזית המקורית הגייהעל ה בשיר בוחר ולבה לשמור במילים אחרות. )רביעיתה

שכאילו מחקה את רעש , לתי פוסקשינוי הטעמתן ידרוש חריגה בוטה מדופק השמיניות הב

בהן מקבלת ההברה  "ריד - נו"ו" חש -  נ"כך במילים . רוטינה שבמשחקההאגוזים ואת 

  . הראשונה הטעמה

  )5' שיר מס( "באגוזים נשחקה: "107 'דוגמא מס

  

  

  נראה כי ולבה יצר במתכוון אי התאמה בין ההטעמה הטקסטואלית  יםבשירי זמר אחד

  . עניק פרשנות ייחודית לתמלילהובכך  עמה המוסיקליתלהט

  : פותח בבית במשקל הטרוכא) שלם. מ" (יום הגז"השיר 

  

  ,x גז, -  ה יום, כבר בא ,נה -  ה

  , - די  עז, -  ל -  ו, בש - כ, - ל חג

  , - ה דיר, - ה כל, -  ב נה, - רי צה

     . x דיר, - א קול, - בצאן , -  ה מה

  

  המילה : חזקים מטרייםבמיקומים " רינה"ו" דיצה" הציב ולבה את המיליםבאופן מפתיע  

מוצבת על הפעמה  ,"נה - רי" המילה ואילו מוצבת על הפעמה הראשונה בתיבה" הצ - די"

אולם בהמשך הוא חוזר , הטעמתן למלעילית ולבה בכך הפך. אך על חלקה החזק שנייהה

מלאה בין ההטעמה זאת בזמן שיכול היה בנקל ליצור התאמה . להטעמה המלרעית התקינה

על ידי הצבתה של ההברה הראשונה  ,הטקסטואלית המתבקשת להטעמה המוסיקלית

צה ניתן לשער כי ולבה ר. לתיבה הבאה כקדמה ,בסיום התיבה הקודמת" דיצה"במילה 

יביט ", "שמחת אין קץ: "המהווה נושא מרכזי בתמליל להדגיש ולהעצים את השמחה בדיר



104 
 

הכל , קול תרועה וקול ששון", "זלגה העין דמעות גיל", "שש כולו העדרו", "וישמח העדר

מתקבלת אינטונציה " רינה"ו" דיצה"בהטעמתן המלעילית של המילים . ועוד" שמחו בחג הצאן

ומעניקה להן תוקף של  בקרב המילים הסובבות אותןייחודית המדגישה ומבליטה אותן 

 דווקא אותם ,תוקף של שמות נשייםלהקנות להן  ולבה אולי התכווןשאו  ,ריאות עממיותק

אולם יתכן כי דווקא רצונו של ולבה לשמור על הזהות  ?מקובל להגות בהטעמה המלעילית

הוא זה שהובילו לפגוע בהטעמה , המוסיקלית בין המשפט הפותח בשיר למשפט שאחריו

  . התקינה של התמליל

  )35' שיר מס( "יום הגז: "108 'דוגמא מס

  

  

  מביא גם הוא לעיתים לחוסר חפיפה  ולבה שלזמר סינקופטיות בשירי ההשימוש בתבניות 

מהותה של הסינקופה היא בהטעמתה  105.בין ההטעמה הטקסטואלית להטעמה המוסיקלית

ומכאן שטבוע בה , או בהטעמת חלקה החלש של פעמה מוטעמת בתיבה רפהפעמה של 

ההטעמה  בעייתפתרון ל והדווקא יהו ניתן היה לצפות כי השימוש בסינקופה. חוסר תאום

  . במקרים בהם הברה טקסטואלית מוטעמת ניצבת על פעמה מוסיקלית חלשה

 שנייהההברה ה: שהולחן על ידי ידידיה אדמון )קיפניס. ל(" סלינו על כתפינו"כך למשל בשיר 

טקסטואלית ועל כן טבעי יהיה להציב את הברתה  אמורה לקבל הטעמה" נו - לי -ס "במילה 

ובכך לאפשר מיקומה של ההברה המוטעמת על הפעמה הראשונה , כקדמה הראשונה

הברה הראשונה במילה על הפעמה ה הצבת :אדמון בחר בפתרון אחר אולם. בתיבה

על חשבון  שנייהההברה ה המאריכה את ,תסינקופטי תבניתבמסגרת  הראשונה בתיבה

  . מקבלת הטעמתהובכך היא , הראשונה

  "ל כתפינוסלינו ע: "109' דוגמא מס 

  

  

נראה כי הוא אינו מנסה לפתור , במרבית השימושים שעושה ולבה בתבנית הסינקופטית

הוא אף פוגע בהתאמה בין ההטעמה , באמצעותה את בעיית ההטעמה ובמידה מסויימת

על הפעמה החזקה הוא מציב את ההברה המוטעמת . הטקסטואלית להטעמה המוסיקלית
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  .הארוכה ממנה, טעמתה לטובת ההברה שאחריהובכך היא מאבדת מעט מה, בתיבה

, במסגרת תבנית סינקופטית" לל -  ח - א"המילה  מופיעה) בר דעת. י" (אחלל בחלילי"בשיר 

על ההברה  התקנית בעוד שעל פי ההגייה, שנייה מקבלת הטעמהובכך דווקא הברתה ה

  . אחרונה להיות מוטעמתה

  )1' שיר מס( "אחלל בחלילי: "110 'דוגמא מס

  

חל שימוש עקבי בתבנית סינקופטית ) אלתרמן. נ" (הורה הרים"בחלקו השני של השיר 

המשקל הפואטי . במטרה להסדיר את התמליל במשקל המוסיקלי, תיבהבראשיתה של כל 

הן בשל אחדות מן המילים המקבלות במסגרתו הגייה , י קשה לזיהוי במקרה זההימב

  :בתמליל משובציםוהן בשל השתקים הרבים ה ,שאיננה תקנית

   

  , x רים, - ה רים, - ה x, רה - הו

  , x רים, -  ע - ש, -  ה x, חו - פת

  , x צור, -  ע - ת, לא x, לת - ד

  . x חור, - א -  ל, רך - x, -  ד אין

  

כל הברה שנייה במטרה מאריך ו מציב כל הברה ראשונה בשורה בתחילתה של תיבה ולבה

. ובכך יוצר תבנית ריתמית סינקופטית, ריהשתתפוס גם את זמנה של ההפסקה שלאח

הטעמתה של ההברה הניצבת על הפעמה  -האחת : תבנית זו מכילה למעשה שתי הטעמות

הטעמתה של   - השנייה ; )אם כי היא נחלשת בשל הארכת ההברה השנייה(החזקה בתיבה 

המקבלת את חיזוקה מתוקף היותה ארוכה , ההברה הניצבת על חלקה החלש של הפעמה

התמליל דורש הטעמה דווקא על , בשורות הראשונה והשלישית. יותר מן ההברה הראשונה

התמליל דורש הטעמה דווקא , ואילו בשורות השנייה והרביעית, ההברה הראשונה בשורה

מאפשרת לו לשמור על , בחירתו של ולבה בתבנית הסינקופטית. בהברה השנייה בשורה

, אלית להטעמה המוסיקלית בכל ארבע השורותרמת התאמה סבירה בין ההטעמה הטקסטו

 שהרי הסינקופה מהווה ,אנר'תוך שמירה על מוטיב ריתמי אחיד וכן התאמתו המובהקת לז

   . מרכזי בריקודי ההורה מאפיין

  )23' שיר מס" (הורה הרים": 111 'דוגמא מס
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  מבני חריזה. ו6

  וד שהתבנית המשקלית אולם בע, ארגון בתוך החומר המילולי גם היא מהווה החריזה

  הרי שהחריזה יוצרת מחזוריות ברמת סוג ההברה , יוצרת מחזוריות בהטעמתן של ההברות

  החרוז נוצר על ידי הופעתה של הברה זהה או דומה בסיומן של שתי . המסיימת משפט

ם החרוז המושל. במיקום זהה בתבנית המשקלית, צמודות או סורגות, שורות טקסטואליות

ואילו חרוז בלתי מושלם יורכב משתי הברות המתבססות  ,י הברות זהות לחלוטיןיורכב משת

החריזה תורמת לקליטותו של . זהות בכל העיצורים בהברה תהיהאך לא , על אותה תנועה

  . כיוון שהיא מגבירה את יכולת הניבוי, התמליל

זרים בסופי לכאורה נראה כי ההברה החוזרת בסופי השורות בתמליל תכתיב גם צלילים חו

ואל הפונקציה  אל מיקומו של החרוז אולם מתברר כי הלחן מתייחס בעיקר. המשפטים בלחן

, אי לכך. שלו ולא אל הרכבו הצלילי או אל הפונקציות הסמנטיות, שלו כמארגן המבני בבית

   106.יוצא מתחום המחקר העיסוק בטיב החרוז ובסוגו

  :נייםיאופי מבני חריזה שניניתן למצוא בתמלילי הקורפוס 

  והיא ', שתבניתה אא בב גג וכו ה המתקיימת בין שתי שורות עוקבותחריז: החריזה הצמודה

החריזה הצמודה מכתיבה . יכולה לבוא לידי ביטוי גם בקבוצה המכילה למעלה משתי שורות

  . יים בין שתי שורות צמודות חורזותלעיתים קרובות קשרי חפיפה מלוד

  :בצמדים של שתי שורות, כתוב כולו בתבנית החריזה הצמודה) גגולדבר. ל" (במעגל"השיר 

  

  שלוש ארבע  , שתיים, אחת   1

  למעגל אורח בא   2

  בא רכוב על המקל   3

  בא מעמק יזרעאל   4

  רץ קפץ ודהר   5

  ועתה במי יבחר   6

  פה כולכם מאוד טובים   7

  נעימים וחביבים   8

  בואו ונפיל גורל   9

  מי יצא למעגל 10

  

  כאשר  -האחד : ולבה יוצר בשיר שני סוגים של חפיפה מלודית בין כל שתי שורות חורזות

  במקרים בהם מספר (שתי השורות החורזות זהות במלודיה שלהן או דומות זו לזו עד מאוד 

  כך בזוגות  .)איננו זהה לגמרי למספר ההברות בשורה הראשונה שנייהההברות בשורה ה
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  כאשר שתי  -השני ). 13-16תיבות ( 7-8 - ו) 9-12תיבות ( 5-6, )1-4תיבות ( 1-2השורות 

  אולם מסתיימות , השורות החורזות עושות שימוש באותם החומרים המלודיים והריתמיים

השורה ). 17-20תיבות ( 9-10 -ו) 5-8תיבות ( 3-4כך בזוגות השורות  .באופן שונה

מביאה בסיומה  שנייההשורה ה ואילו באופן יחסיראשונה מסתיימת בצליל בלתי יציב ה

  באה לידי ביטוי דווקא בחלקו הראשון של  ההחריזה המוסיקלית במקרים אל. לפתרון ויציבות

  זאת בעוד שהחריזה הפואטית באה לידי ביטוי . ואילו השוני בא לידי ביטוי בסיומו המשפט

  . טקסטואלייםבסיומי המשפטים ה

  )8' שיר מס( "במעגל: "112 'דוגמא מס

  

  

  ) אלתרמן. י" (באגוזים נשחקה"קשר חפיפה אחר בין שורות חורזות צמודות מתקיים בשיר 

. רהות המסיימות שורה בצליל היסוד מולחנת כל אחת מההבר, באופן יוצא דופן, אשר בו

 השני משפטה ואילו) 1-4תיבות ( חוזר פעמיים באופן דומה מאודמשפט המוסיקלי הראשון ה

שווה באורכו  מארבעת המשפטיםכל אחד . )5-8תיבות (לחלוטין  ההבאופן ז על עצמו חוזר

שיכולה לקבל  תחושה של סטטיות וחוסר כיווניות בכך נוצרתו ,צליל היסודלאחרים ומסתיים ב

מעין רולטה מוסיקלית שיכולה להימשך עד : "את הצדקתה מתוכנו החוץ מוסיקלי של השיר

כי לשיר הזה ..... נחשו היכן לעצור כדי לזכות, ושוב סובבת ועוצרת, סובבת ועוצרת: אין קץ

עולה בקנה  ,הלחנתן של כל ההברות המסיימות שורה בצליל זהה 107".אין סוף חד משמעי

  . a: מסתיימים בתנועה זהה טקסטואלייםחד עם העובדה שכל המשפטים הא
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  )5' שיר מס( "באגוזים נשחקה": 113 'דוגמא מס

  

  

  

  שתבניתה אבאב גדגד , מתקיימת בין כל שתי שורות לסירוגיןחריזה ה: החריזה המסורגת

  בה מתקיימת חריזה רק בין שתי שורות מסורגות  זו יכולה לבוא גם בגרסתה החלקית. 'וכו

  יתקיימו בדרך כלל קשרי החריזה בין , במקרה כזה. על פי התבנית אבגב, מתוך הארבע

  . הברה האחרונה בבית בולטת יותרכיוון שה, השורה האחרונה בבית לשורה המסורגת שלה

  ,  ריםזחו מוסיקלייםהחריזה המסורגת מארגנת לעיתים קרובות את הלחן לשני משפטים 

  כשכל משפט מתבסס על שתי שורות מתוך , ת או אם במבנה פריודימדויקאם בחזרה 

  . כך נוצרת התאמה מוסיקלית בין השורות החורזות. התמליל

  . כתובים בחריזה מסורגת מלאה )תרמןאל. נ" (ארץ שלי"שיר בתי ה

  

  :'בית א

  על דרכנו אור ניתך

  בוקר מריע במרום

  אנו צועדים בסך

  .מן האתמול אל היום

  

  הראשונה  -מושתת על שתי שורות טקסטואליות ) 1-4תיבות (המשפט המוסיקלי הראשון 

  למדרגה זכה בין צליל היסוד  קווינטההשורה הראשונה מושתתת על קפיצה של . שנייהוה

 אל צליל היסוד 4 -מן המדרגה ה מושתתת על קונטור מלודי היורד שנייהואילו ה ,5 - ה

מושתת ) 5-8תיבות (המשפט המוסיקלי השני . מלמטה 7 -באמצעות תמיכה של המדרגה ה

המקבלות טיפול מוסיקלי דומה , השלישית והרביעית -גם הוא על שתי שורות טקסטואליות 

: מסורגות החורזותהבכך נוצרים קשרי חפיפה בין השורות . 1-2ות מאוד לזה שקיבלו שור

. 4חוזר בשורה  2והחומר התמטי של שורה  3חוזר בשורה  1מר התמטי של שורה החו

הוא משנה את חלקו השני של המשפט החוזר : ת לחלוטיןמדויקאולם ולבה אינו יוצר חזרה 
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שומר מחד על זיקה ברורה וקשרי בכך הוא . 6 -על ידי הרחבת המנעד בעלייה למדרגה ה

  . גיוון והתפתחות גם אך מאידך יוצר, חפיפה בין החלקים החורזים

  )4' שיר מס( "ארץ שלי: "114 'דוגמא מס

  

ושתיהן  ,החריזה הצמודה והחריזה המסורגת הן השכיחות ביותר בקורפוס המחקר

לחריזה צמודה בין  להוציא שירים בודדים הנתונים(מתקבלות מתוך מערכת שורות זוגית 

בעיקר , חלה לעיתים תחלופה בין שני סוגי החריזה, על כן). זוגי איקבוצת שורות שמספרן 

  .  בין הבית לפזמון ולעיתים גם בתוך בית או פזמון אחד

  

  הגישה האסתטית -  קשר בין תמליל ולחן. ז6

פות של שתי המתבססים ע ם בתוכם שני רכיבים שונים במהותםשירי הזמר העבריים משלבי

ראשיתו בתמליל , התהליך השכיח להיווצרותם. השפה הלשונית והשפה המוסיקלית: שונות

אם כי ברפרטואר הזמר העברי קיימים גם מקרים הפוכים בהם הותאם (והמשכו בלחן תואם 

והנחת היסוד היא כי המלחין ישאף לשקף דרך המוסיקה את תוכנו  ,)תמליל ללחן נתון

   .מהותו של התמלילו

  :ניתן לחלק את קשרי התמליל והלחן לשלוש קטגוריות עקריות

  , יחסים בהם שואף המלחין לתאר באופן ישיר את המתרחש בתמליל - "ציור בצלילים" .א

קשר מסוג זה יבוא . התוכן המילולי לשפה המוסיקלית את המילים או את םנסיון לתרגתוך 

  , לשון המאזכרת שמות עצם, פיגורטיבית לידי ביטוי בעיקר בתמלילים העושים שימוש בלשון

, הר ועמק, יורדו עולה, גבוה ונמוך: תואר או פועל המזוהים עם מיקום במרחב המציאותי

  ההנחה היא כי תיווצר הקבלה בין התאור . 'נופל וכד, נושר, עף, כוכב, צמרת, מים וארץש

 מדויקרגם באופן אם כי ברור שלא ניתן לת, המרחבי או התנועתי שבתמליל לבין הלחן

  יתבסס על נורמות שמקורן " תרגום"מכאן שה. ומקודד את שפת הלשון לשפת המוסיקה

במסורת המוסיקלית המערבית עוד מימי הרנסאנס המתבססות על הקשר המופשט בין גובה 

  . קשר הבא לידי ביטוי גם בכתב התווים עצמו, הצליל לתנועה ולמיקום במרחב

של המאה  50 -זוכה לתרגום מלודי עקבי בזמר העברי עד שנות ה הלשון הפיגורטיבית איננה

   108.במילים או משפטים בודדים אלא ,20 - ה
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, לא רבים הם שירי הזמר המתבססים באופן עקבי ומלא על ציור בצלילים :וכך גם אצל ולבה

  . זהמסוג קשר  בהם בא לידי ביטויאולם ניתן למצוא לעיתים קטעי שירים 

  קוורטה זכה  חלה ירידה כרומטית במסגרת) קיפניס. ל" (נחש הנייר"ל במשפט המסיים ש

תאור הבכי . את בכיו המר של אהוד בעקבות נחש הנייר שהתעופף לו ולא שב" מציירת"ה

ולמצב רוח  היורדת לדמעות המלודית בין התנועה איננו מתבסס רק על ההקבלה במקרה זה

סורת המוסיקלית המערבית האופיינית לאריית מהמן  "מטבע לשון"על  גם אלא נשען, "ירוד"

  . באס כרומטי יורד - ) אריית קינה(הָלֶמנטו 

  )54' שיר מס( "נחש הנייר: "115 'דוגמא מס

  

  

מתבסס  ,סוג אחר של ציור בצלילים הבא לידי ביטוי בשירי הזמר של ולבה באופן תכוף יותר

, זהבמקרה  או, י השפה המדוברתעל יד קבלים חיקויקולות מן הטבע המ -על האונומטופאה 

טכניקה זו אופיינית לכל אותם תמלילים בהם לוקחות חלק תופעות . על ידי המוסיקה עצמה

  . 'וכד מים, רוח, ברד, גשם ,חיות: ן התגלמות קוליתת שלהוחוץ מוסיקלי

  מרווח מלודי : משתמש ולבה במטבע לשון אונומטופאית מוכרת) גלוזמן. ש" (קוקיה"בשיר 

  . קוקיהמחקה את קול הה גדולה ד של טרצהיור

  ) 61' שיר מס( "קוקיה: "116 'דוגמא מס

   

  מתאר ולבה את טפטוף הטיפות באמצעות הקפיצה המלודית  )גולדברג. ל" (שיר הגשם"ב

וכן באמצעות קיצור ההברות על ידי  ,)4 -ו 2תיבות ( החוזרת ונשנית של הקוורטה הזכה

בכך הוא מחזק את האונומטופאיה המילולית בה  109.)3 -ו 1 תיבות( יניהןבהצבת הפסקות 

המחקה את רשרוש הטיפות , "טיפותי, טיף, טיף: "משתמשת המשוררת לאה גולדברג

  . הנופלות על הקרקע
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  )72' שיר מס( "שיר הגשם: "117 'דוגמא מס

  

  

בחיקוי  לבוא לידי ביטוי אך ורק חייב ואינ ציור בצלילים של חיות ותופעות טבע אחרות

מאמץ ולבה את ) ביאליק. נ. ח" (דב"בשיר . או הוויה התנוע בחיקוי של כי אם גם, קולותיהן

ביאליק . המסורבלת של הדבבנסיונו לתאר את תנועתו  נקט ביאליק עצמוש הטכניקה

היוצרת סאונד כבד ואף  ,המורכבת מעיצור קולי פוצץ ותנועה פתוחה" ba"שתמש בהברה ה

, מכך אך אולי יותר, מחקה את נהמת הדב אמנם קשת על ההברההחזרה העי .מפחיד

בין שני צלילים  מטוטלת זה באמצעותולבה מעצים חיקוי . המגושמתמחקה את הליכתו 

מרגלו האחת  שנראה כי מדמה את ההטלטלות הכבדה של הדב, )3 -ו  1תיבות (סמוכים 

  . שנייהל

  )11' שיר מס( " דב: "118 'דוגמא מס

  

  

  למעלה : "ים של תנועת הכדור במרחבישופע תאורים פיגורטיב) גלוזמן. ש" (דורהכ"השיר 

  איך ", "שם למעלה באוויר", "עוף ותור, עוף למעלה", "עופה עופה", "אלי הוא שב", "עף

  יקשה  ,מובן שבשיר אשר כמעט כל כולו תאורים מסוג זה. ועוד" טפסת גם על קיר"ו, "עלית

  שכן לשפה המוסיקלית חוקים פנימיים , ד לשפת המוסיקהעל המלחין לתרגמם אחד לאח

  ולבה יוצר כאן ציור . שלא בהכרח עולים בקנה אחד עם התאורים הפיגורטיביים משלה

  , בצלילים על ידי חיקוי התנועה הכללית של הכדור שנזרק מידיו של המשחק כלפי מעלה

ר למיקום העליות והירידות ללא קשר ישי, ויורד חזרה לידי המשחק עולה עד לנקודת השיא

 חידות מלודיות בנות תיבה כל אחתזאת באמצעות י. של הכדור המתוארות בתמליל

בעיקר על צעדים עלייה המושתתת  - המשרטטות קונטור מלודי המקביל לתנועת הכדור 

  . וירידה חזרה לעבר פסגה מלודית
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  )27' שיר מס( "הכדור: "119 'דוגמא מס

  

  

סויים לבין השפה שות בין הלשון הפיגורטיבית המכתיבה לחן מלעיתים חלה התנג

מתאר  )אשמן. א" (שתיל קטן"ני של השיר חלקו הש. לה הגיון פנימי משלהר שאמוסיקלית ה

  : שתילהאת תקוותיו ושאיפותיו של 

  

  אני אגדל 

  ולא אבול

  אהיה לעץ

  לעץ גדול

  

ואכן ולבה מלחין כל אחת  ,ת במרחבהצמיחה והגדילה נתפסות על ידינו כפעולות העולו

ובכך מתאר את השאיפה , משלוש השורות הראשונות בקו מלודי עולה בן שלושה צלילים

ת שאיפתו הסופית של השורה המסיימת המתארת א .לצמיחה הקטן שתילהעיקשת של ה

אולם מקבלת בסופה , עולה לעבר צליל גבוה יותר אמנם ,"להיות לעץ גדול" - אותו שתיל

יטפס אל שיא גבוה עוד ו יעלה ניתן היה לצפות כי דווקא משפט זה. טור מלודי יורדקונדווקא 

אולם ולבה נכנע כאן לעקומה . וכך תתקבל התאמה מלאה בין התמליל לקונטור המלודי יותר

ת בירידה מלודית זו המסיימ, מוסיקלייםהמלודית הקמורה המאפיינת את מרבית משפטיו ה

שת ובכך מקנה תחו, ינטונציה היורדת בסיום המשפט המדוברבהקבלה לא לעבר צליל היסוד

  . ברורהסיום 
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  )83' שיר מס( "שתיל קטן: "120 'דוגמא מס

  

  

אולם חשוב לציין , בשירי זמר אחדים של ולבה" ציור בצלילים"ל מדגימות יחסי "הדוגמאות הנ

ות לכך היא כי יתכן כי אחת הסיב. כי ברבים אחרים לא באים לידי ביטוי יחסים מסוג זה

  וההנחה היא כי הלחן החוזר נכתב על פי הבית הראשון  ,סטרופי מרביתם כתובים במבנה

מבלי שזה הותאם להם  הבתים קבלו על עצמם את אותו הלחןבעוד שיתר , בתמליל

סביר כי המלחין ישאף ליצור קשרים כלליים יותר בין התמליל  ,בהלחנה מסוג זה. מלכתחילה

  . ולא רק בבית הראשון וא לידי ביטוי בשיר כולויוכלו לבש, ללחן

מבלי  ,תמלילללי של הקשר בו המוסיקה משקפת את הלך הרוח הכ - קשר עקרוני. ב

תוך קשר זה נוצר בעיקר . היכנס לתאורים אחד לאחד כפי שבאים לידי ביטוי בציור בצליליםל

לתרבות המוסיקלית  חשפותנויבמוסכמות מוסיקליות שמרביתן טבועות בנו מעצם ה שימוש

תמצה בהתאמתו של לחן בעל מאפיינים מאופייני לזמר העברי המוקדם ו הוא. מערביתה

החיים או לחילופין תמליל המתאר את אורח  ,מזרחיים לתמליל המעלה תכנים מזרחיים

כיבי לא נוצר קשר מחייב בין היחידות התמליליות לבין מר, אולם מעבר לכך. אופייני למזרחה

   110.ןהלח

כשהוא עשוי , מרבית שירי הזמר של ולבה אכן מתבססים על קשר מסוג זה בין תמליל ולחן

חושת ת - בתמלילים העוסקים ברועים ובאורח החיים המזרחי  .לבוא לידי ביטוי ברמות שונות

, יקרוטונאליותמחיקוי , מליסמתיותו נוימתיות ,תבניות פריגיות ,פעמה חופשית יחסית

, )ביאליק. נ. ח" (שה"כך ב. המזוהים עם המוסיקה המזרחית נוספים ומאפיינים ווקאליזות

שימוש : בתמלילים העוסקים בצעדה. ועוד) תלמי. א(קציר בנגב , )ברוידס. א" (בגליל"

ומקצבים  המתאים לצעדהטמפו , משקל זוגי, פעמה ברורה ומודגשת, במוטיבים אקורדיים

" לדרך ספן", )קיפניס. ל" (יוצאים אנחנו", )דסברוי. א" (כיתתנו בלילה צועדת"כך ב. מנוקדים

התבנית , פעמה ברורה, יטמפו ריקוד: בתמלילים העוסקים במחול. ועוד) אלתרמן. נ(

כך בכל שירי ההורה וכן בשירים אחרים . ההורה ועוד הסינקופטית האופיינית לריקודי

  ). בס. ש" (המחול"כגון  העוסקים במחול

  ר בהם חל ניגוד בולט בין המתרחש בתמליל לבין ההתרחשות שירי זמ -  קשר של ניגוד. ג

להעניק  ווצר תוך כוונה ברורה של המלחיןנראה כי סוג זה של קשר חייב להי. המוסיקלית

  . עולה ממנו בקריאה ראשונההלתמליל אינטרפרטציה שונה מזו 

  

  

                                                 
110
  . 15-16' עמ ,אחד בפה ואחד בצליל. גלוזמן הודיתי 
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   - אשווהוראת הטמפו המתנוססת בר) קיפניס. ל" (רמי רם רץ לגן"כותרתו של השיר 

Adagio, קם הר ילד ומדוע נבחר טמפו כה איטי לתא .מעלות ניגודיות עוד בטרם האזנו לשיר

הסיפור : "זמיר מעלה הצעה ליישוב הסתירות. ש? בבוקר וממהר לגן הילדים בשמחה

.... .מישהו מספר לו על רמי שקם לגן בשמחה, דהיינו -" שנייהיד "שבטקסט מובא לילד מ

. לילד שדווקא לא אוהב כל כך לקום בבוקר לגן, החלט להיות שיר ערשהסיטואציה יכולה ב

אמא יושבת על מיטת בנה או בתה ומכינה את הטף : מי מאיתנו לא מכיר את התרחיש הבא

   111"?ואת עצמה למאבק היום יומי בסירוב ללכת לגן

  )65' שיר מס( "רמי רם רץ לגן: "121 'דוגמא מס

  

  

בעוד  ,)לאט( Lento - א גם הוא הוראת טמפו תמוהה נוש) אלתרמן. נ" (שיר בוקר"

פריחת , זריחת השמש: התמליל שופע בתאורים פיגורטיביים של התעוררות ותנועהש

הקו : אבל לא כך במוסיקה. "ם למחרשתם ועודרתמיהסוסים הנ, מעוף הציפורים, הפרחים

 פותחת ופעםפעם אחת מייד עם הפראזה ה: המלודי הפותח את השיר יורד פעמיים ברצף

הציפורים פורשות כנפיים עם מנגינה שנעה בצעדים ". שמש בשמים"נוספת עם המילים 

ציפורים רדומות  - וכל זאת בתחום המנעד הנמוך של השיר , קטנים מעלה ומייד יורדת חזרה

על התו הנמוך !") קם("הערכים הריתמיים גדלים והשמש נרדם , ואז הכל נעצר.... משהו

ולאחריה , דועכת, המוסיקה גוועת, מבלי כל התייחסות לסימן הקריאה, שירוהארוך ביותר ב

   112".לא ממהרים, קחו לכם כמה זמן שנחוץ: "מסמן המלחין עוד פרמטה על ההפסקה כאומר

  :תמלילו של הבית המסיים עשוי לתת מענה לתחושה החלומית שיוצר ולבה בשיר

  

  שמש קם! אור! אור

  .שמש בשמים

  ,חלום חלם, ילד נם

  ,ופתאום פקח עיניים

  !השמש קם, אור

  

ורק , מו של הילדחלואיננה אלא ביתכן וכל אותה תמונת בוקר דמיונית המתוארת בתמליל 

ברגע  מוסיקלי אולם ולבה לא יוצר כל שינוי. הבוקר הגיע הוא מגלה כי אכן עם התעוררותו

רצה לפגוע שאולי לא או . שכדאי להמשיך לישון כאילו משכנע את הילד ואותנו, התעוררותה

                                                 
111
  .78' עמ ,"שיר היה לזמר. "זמיררה ש 
112
 .77' עמ, שם 
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? פתיעמגם כשבתמליל חל שינוי  ,יר את הלחן על כנוובחר להשא במבנה הסטרופי של השיר

  .החולמני של השיר למוסיף גם הוא למצלו טטוני עליו מתבסס השיר באופן מלאהסולם הפנ

  )70' שיר מס( "שיר בוקר: "122 'דוגמא מס

  

  

למצוא קשר של ניגוד בהוראות הטמפו בהן ניתן  העוסקים במשקעי השמים גם בשירי זמר

הרי , רעש הברד מתקשרים מטבעם לטמפו מהירקול טיפות הגשם ובעוד ש. בוחר ולבה

" שיר הגשם"ב Molto Sostenuto: שולבה בוחר באופן מפתיע דווקא בהוראות טמפו איטיות

  " הברד"ב Tranquillo -ו )בר דעת. י" (רדגשם משמיים "ב Andantino, )גולדברג. ל(

ערכים ריתמיים : ולבה אמנם מנסה לחקות את רעש הטיפטוף באמצעים אחרים). קיפניס. ל(

, חזרה על צליליםו ריבוי קפיצות מלדויות, של סטקטו הפסקות היוצרות ארטיקולציה, קצרים

מה אם כן יכולים היו להיות . אולם נראה כי טמפו מהיר יותר היה רק תורם להשגת מטרתו

יצור איפוק למצעי אבטמפו האיטי  מצא יתכן כי ולבה? ירתם של טמפי כה איטייםשיקוליו בבח

ולוקח לעצמו , פן נמהר יתר על המידה, השרים - כאילו הוא מזהיר אותנו, ודיוק בשירה

  . קדם בטיחותמ

  

  גישות הלחנה. ח6

, ובונים עצמם בהתאם אליו תמלילוצאים מתוך המבנה הפואטי של הלחניו של ולבה י

ניתן לחלק את . מרביתם נשמרת החפיפה בין המבנה הטקסטואלי למבנה המוסיקליכשב

  : התמלילים לחמש קטגוריות בהתאם למבנם הפואטי

  הבתים מתאפיינים . ביניהם פזמון חוזרר שא לים הבנויים על פי עקרון של בתיםתמלי. א

  במקרה (ים מספר השורות ומספר ההברות בכל שורה נשארים זה, המשקל: בזהות פואטית

  אך כאלו שאינם פוגעים באופן ניכר , יכולים לחול שינויים קלים, של מספר ההברות בשורה

בסיומו  מדויקהפזמון יחזור על עצמו באופן . אולם התמליל עצמו משתנה, )הפואטי במשקל

דוגמא לתמלילים מסוג . ולעיתים הוא עשוי גם להקדים את הבתים) זוג בתיםאו (בית של כל 

  ).דפנא. מ" (כלניות"ו) בס. ש" (ראש השנה", )קרני. י" (כנרת": זה

שביניהם אין פזמון , תמלילים הבנויים על פי עקרון של בתים המתאפיינים בזהות פואטית. ב

) סב. ש(" עם צאת השבת", )ביאליק. נ. ח" (לפרח פרפרה: "דוגמא לתמלילים מסוג זה. חוזר

  ).בס. ש" (המחול"ו
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  בדרך . ים על רצף פואטי אחד ללא חלוקה לבתים וללא פזמון חוזרתמלילים המושתת. ג

  דוגמא לתמלילים . כלל הם קצרים יותר ואף ניתן להתייחס אליהם כתמלילים בני בית אחד

  ).גולדברג. ל" (רוח"ו) עמיר. א" (על ראש הר חרמון"ו "דוד ירח בשמים: "מסוג זה

  חוזר על עצמו מספר פעמים במהלך ה המושתתים על משפט טקסטואלי בודד תמלילים. ד

בתמלילים אלו לא באים לידי ביטוי המאפיינים . או שחוזרות מילים או הברות מתוכו, השיר

צבת ", )הלוי. י" (לא מכל אורן": דוגמא לתמלילים מסוג זה. של חריזה ומשקל פואטייםה

  ). 'פרק א ,יםדבר" (מי כמוך ישראל"ו) 'משנה ח, פרק חמישי: פרקי אבות" (עשויהבצבת 

מספר שורות אחיד בבית , כגון משקל אחיד פואטייםתמלילים שאינם מצייתים לסממנים . ה

  ).טשרניחובסקי. ש" (אל הכוכב: "דוגמא לתמליל מסוג זה. 'וכד

  מרבית שירי . ומלחינו באופן התומך בו ולבה על המבנה הפואטי של התמליל שומר, ככלל

  מולחנים בגישה סטרופית כשלחן , עם פזמון או בלעדיו ,הזמר המבוססים על בתים חוזרים

נראה כי לגישה הסטרופית . בהתאם למספר הבתים, אחד חוזר מספר פעמים לתמליל שונה

שכן מרגע שנלמד לחנו של בית , היא מקלה על קליטות השיר וזכרונו: מספר יתרונות בולטים

ם והמאזינים לפנות את מלוא בכך יכולים השרי. נלמד למעשה לחנו של השיר כולו, אחד

היא עולה בקנה אחד עם הקשר , כמו כן. שומת הלב לתמליל המשתנה מבית לביתת

קשר בו שואף הלחן לשקף באופן כללי את רוח , יוצר ולבה בין תמליל למוסיקהשעקרוני ה

בה שואף הלחן לתאר אחד לאחד את המתרחש " ציור בצלילים"זאת בעוד שבגישת ה. השיר

תחול התאמה מלאה בין , אשר לרוב נוצר הלחן על פיו אוד כי בבית הראשוןסביר מ, בתמליל

ואף קשר סותר  קשר רופף במקרה הטוב אולם בבתים הבאים עשוי להיווצר, הלחן לתמליל

מרבית התמלילים אינם בעלי עלילה מתפתחת כי אם , כמו כן. ומנוגד במקרה הפחות טוב

 - וברגע שאין התפתחות טקסטואלית ', לות כלשהי וכדפעי, תמונת נוף, מצב מתארים תמונת

  . אין גם הכרח ליצור התפתחות מוסיקלית, עלילתית בשיר

  בוחר ולבה בגישת ההלחנה , בקבוצה קטנה יותר של שירי זמר המבוססים על בתים חוזרים

אלא , על פיה המלחין אינו משכפל לחן בודד שנכתב לרוב על פי הבית הראשון הרציפה

  .  תוך רגישות להתפתחותו, את התמליל באופן רציף מתחילתו עד סופו לחיןמ

  כשכל בית שומר על מבנה  בתים חוזריםמבוסס על ) קיפניס. ל" (נחש הנייר"תמליל השיר 

  :במשקל פואטי ימבי אחיד פחות או יותר ארבע שורות בן

  

  בכה הילד  יצא לו פעם            לו שתי עיניים         אהוד עשה לו      

    .בכה אהוד נחש הנייר                            ,פה ואף  נחש נייר             

  ושב הביתה עף עד שמים          ועד שמים               זנב ארוך לו         

  .רק עם חוט            .ושם נשאר              .כנשר עף              .ארוך וצר
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  ובכך יסתפק במנגינה  ישה הסטרופיתכי ולבה ילחין את השיר על פי הגניתן היה לצפות 

  שיצרף שני בתים יחדיו , או לחילופין, אחת ויחידה אשר תתאים לכל ארבעת בתי השיר

אולם הוא בחר כאן דווקא בהלחנה . תתאים גם לזוג הבתים הבאשויתאים להם מנגינה אחת 

 נחש הנייר איבד את עליו של הילד אהוד אשרשנכנס לנ, ולבה: הרציפה והסיבה לכך ברורה

ומביע את הזדהותו באמצעות התפתחות דרמטית גם  ,שאר אדישאינו יכול להי, שלו היקר

מלווה גם את  הייתה אותה מנגינה חביבה ושמחה בכך נמנע ממצב בו. במוסיקה עצמה

  . לילבולט בין המוסיקה לתמ תאוםובכך יוצרת חוסר , הדרמה המתרחשת בסיום השיר

  )54' שיר מס( "נחש הנייר: "123 'דוגמא מס

  

  

  השיר בנוי . ברורה פחות בחירתו של ולבה בגישת ההלחנה הרציפה) בס. ש" (המחול"בשיר 

  : קבוע טרוכאיארבע שורות ובמשקל  בני משלושה בתים טקסטואליים

  

  כאן מחול נחמדעוד הפעם הנה בוא               הנה   תן ידיים כה וכה                

  עוד פעם יד אל יד  ןכמוני כה וכה                  תב וצעד שמה צעד פה              ס

  בוים סובה סיב             ימינה שמאלה צעד קל           חת ושתוהו מה טוב כך לס

  חת ושתיים וחסל                  מה יפה כך ומה טוב חת ושתיים עד אין סוף        

  

התמליל  :נהפוך הוא ,לא חלה כל התפתחות דרמטית כאן, "נחש הנייר" תמליל שלניגוד לב

חת ושתיים עד אין " :נוימחול החוזר על עצמו שוב ושוב ללא שי -מתאר סיטואציה מעגלית 

 הוא מכאן שהדבר הטבעי ביותר". יד תן עוד פעם יד אל", "עוד הפעם הנה בוא", "סוף

אולם ולבה . כך לשקף באמצעות המוסיקה את החזרתיות שבמחולוב אופן סטרופילהלחינו ב

כיוון . ולהלחינם בצורה מתפתחת לשלושת הבתים כאל רצף פואטי אחד בוחר להתייחס

התוצאה המתקבלת היא שיר לא ארוך שנראה , בתי השיר קצרים והם רק שלושה במספרש

 החזרה על השירקבל מעצם אלמנט המעגליות ית. כי אין בעיה לקלוט את לחנו ולזכור אותו
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  . עד שהשרים או הרוקדים יתעייפו, שוב ושוב

  )28' שיר מס( "המחול: "124 'דוגמא מס
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  הארגון הקצבי. 7

חלק את הפרק א. בשירי הזמר של ולבה ארגון הקצביבפרק זה אעסוק בכל הקשור ל

  .  המשקל והמקצב, המפעם: לשלושה חלקים

  

  מפעם. א7

ות באמצעות המינוחים המוסיקליים המקובלים בשפה מדויקלרשום הוראות טמפו  ולבה נהג

רק בארבעה שירי זמר ). לעיתים תירגמו ההוצאות לאור את המינוחים לעברית(האיטלקית 

כי לא  אם, בכרבע מהשירים הוסיף הוראות מטרונום מדויקות. לא כתב הוראת טמפוכלל 

נמצאות הוראות המחצית מ המעלל. המצורפת להן טמפוהוראת הלתואמות במדויק הן תמיד 

שירי  יםבולט. ויתר ההוראות נמצאות בטווח שבין המתון לאיטי, בטווח שבין המתון למהיר

, Adagio ,Largo ,Larghetto ,Lento - הזמר שהוראות הטמפו שלהם איטיות במיוחד 

Molto grave and tranquillo 113.וכן השיר ואופיותל לימהחוסר הבלעיתים קרובות  ',וכד   

הסיבה שיתכן  114.את החופשיות הריתמית האופיינית למזרח אימץלא , ככלל, זמר העבריה

שכן על מנת לרקוד בצוותא לצלילי השירים , ההדוק של הסוגה למחול הלכך היא קשר

אולם יש , ברור כי לא כל שירי הזמר נועדו מראש לריקוד 115.רושה פעמה ברורה וקבועהד

יתכן כי הצורך בפעמה ברורה קשור . וו בפעילות תנועתיתים מהם נרקדו או לולהניח כי רב

בוצת שרים בלתי קעל מנת לאפשר שירה משותפת ואחידה של : גם למסורת השירה בציבור

ל שע ברורה של פעמהחשובה תחושה , לעיתים קרובות ללא ליווי כלי או הדרכה, מקצועית

  . פיה יתאחדו השרים

 שמקנה לחלקםמה , של ולבה אכן מבוססים על פעמה קבועה וברורהמרבית שירי הזמר 

קבוצה , )לאוגם אלו ש אלו המבוססים על תמליל(ת וההורה ביניהם כל שירי הלכ, אופי ריקודי

אך  ראה כי לא יועדו מלכתחילה לריקודוכן שירי זמר נוספים שנ ,גדולה משירי הילדים

: ה של פעמה קבועה וברורה במספר אמצעיםולבה דואג לקיומ. תאפיינים באופי מוטורימ

שימוש בערכים ריתמיים ; לרוב של רבעים, שמירה על יחידת פעמה קבועה לאורך השיר כולו

שימוש מועט ; או הכפלתה בעיקר אלו הנגזרים מחלוקת הפעמה לשתיים וחזקותיה, פשוטים

על  attacca; הובחיבור בקשת מעבר לקו התיב בערכים ריתמיים ארוכים, יחסית בהפסקות

  .טמפוו משקל בשינויי יחסי מיעוט; שבהן חזקותהובעיקר על  מרבית הפעמות

ולבה לפעמה קבועה של  דואג, נועד להפעיל ילדים בתנועה אשר )בס. ש" (המחול"שיר ב

את העניין . חת מארבע הפעמות בתיבה לאורך השיר כולואעל כל  attaccaרבעים באמצעות 

שני חלקי שש עשרה : אמצעות חלוקות פנימיות שונות של הפעמהיוצר ב והגיוון הריתמי

אולם אף אחת מן , שמינית מנוקדת וחלק שש עשרה ושלושה חלקי טריולה, ושמינית

                                                 
113
  .113-115 'ראה עמ, על חוסר ההתאמה בין טמפו לתוכן 
114
  .128' עמ, הזמר הישראלי .שמואלי רצלה 
115
 . תנועותכשכל הרוקדים מבצעים את אותן , בקבוצות נרקדוזאת בהנחה כי הריקודים  



120 
 

התבניות הריתמיות השונות מזמינות את . של הפעמה attacca - ב חלוקות אינה פוגעתה

  . תנועותיהםבמשתתפים לגיוון ה

  )28' ר מסשי" (המחול": 125 'דוגמא מס

  

  

  ראוייה לציון קבוצה קטנה אך בולטת של שירי זמר אשר כן מקבלת על עצמה מידת מה של 

ולבה מפתח מודל של שיר אשר חלקו הראשון מתאפיין בחופשיות . חופשיות ריתמית

  שאמנם איננה תמיד מוצהרת באמצעות הוראת הטמפו המעידה על כך מפורשות , יתמיתר

שימוש ; הוראות טמפו איטיות יחסית: יתן לחוש בה עקב מספר מרכיביםאולם נ ,)כגון רובטו(

שימוש בטריולות ; במגוון גדול יחסית של ערכים ריתמיים והנגדה בין ערכים קצרים לארוכים

היוצרות חריגה  שימוש בפרמטות; לצד חלוקתה הזוגית זוגית של הפעמה היוצרות חלוקה אי

שיר על פי מודל זה מתאפיין לרוב בפעמה ברורה חלקו השני של ה. מן התחושה המשקלית

הקטנת הערכים הריתמיים והגברת , הבאה לידי ביטוי בהוראת טמפו חדשה ומהירה יותר

  . כתומכים בפעמה ברורה וקבועה קודם יחד עם כל האמצעים שצויינו, הדחיסות הריתמית

זוכה  )1-8תיבות ( ןחלקו הראשו .ל"מייצג היטב את המודל הנ) ברוידס. א" (בגליל"השיר 

חצאים  - שופע ערכים ארוכים יחסית  והוא Andantino Sostenutoלהוראת הטמפו 

היוצרים זה לצד  ,חלקי שש עשרה וטריולות, ערכים קצרים של שמיניות כשלצידם ,נוקדיםמ

ודאי ו, סה להעניק למבצע חופש ריתמיינראה כי ולבה נ. זה מעין תחושת ריחוף במרחב הזמן

מתאפיין  )9-20תיבות (של השיר  חלקו השני. מדויקון שיבצע חלק זה באופן מדוד ולא התכו

 Vivo ,attacca וראת הטמפוה: היוצרים תחושת קצביות מוגברת מנוגדיםה פרמטריםבכל ה

שימוש ו 16שמיניות וחלקי  שימוש בערכים קצרים של, על כל אחת מן הפעמות בתיבה

וכן שמינית מנוקדת  ושמינית 16שני חלקי  - קדימה ות מוטוריות הדוחפותבתבניות ריתמי
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בתיבה . המזכירות את המקצבים האופיניים לריקודי הדבקה הערביים, לאחריה 16וחלק 

ובכך  ובפרמטה על הצליל המסיים Ritenutoמשתמש ולבה בהוראת , האחרונה של השיר

בכך . של השיר הנדרשת מעצם המבנה הסטרופי, מכין אותנו לקראת החזרה לחלק הראשון

יותר הוא מטשטש במקצת את הניגודיות הקיצונית בין שני החלקים ויוצר חיבור רציף 

חופשיות בנראה שבדגם זה יוצר ולבה קשר ישיר אל השירה המזרחית המתאפיינת  .יניהםב

רועה צאן היושב על גבעה  -קשר התומך כמובן בתוכן החוץ מוסיקלי של השיר , ריתמית

העוסקים גם הם , זה ל כך מעידים גם שירים נוספים המבוססים על מודלע. ומחלל בחליל

  . באורח החיים המזרחי

  )6' שיר מס( "בגליל: "126 'דוגמא מס

  

  

  לעיתים . מעין הורהכמודל זה אופייני גם לקבוצת שירים בזמר העברי שחלקם השני הוא 

ייניו המוסיקליים מקבילים מאפאולם ברור כי , באופן רשמי ולעיתים לא הורהמוגדר כ הוא 

    116.של ריקוד ההורה הלאל

אשר תחושת החופשיות הריתמית בחלקו הראשון ) קיפניס. ל" (האסיף"כך למשל בשיר 

, השלמים - מתקבלת בעיקר מהופעתם של ערכים ריתמיים ארוכים במיוחד ) 1-12תיבות (

מת במידת מה גם התחלופה התכופה של המשקל תור. המבטלים לרגע את תחושת הפעמה

תיבות (חלקו השני של השיר . אם כי יחידת הפעמה נשמרת, לתחושת החופשיות הריתמית

                                                 
116
עבודת גמר לקבלת . ומקומם בכלל הזמר הישראלי, תולדותיהם, מקורותיהם: זמרי ההורה. דובקיןגילה  

  . 71-73' עמ ,)ה"תשמ, אביב- תלאוניברסיטת ( "מוסמך למדעי הרוח"תואר 
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כתוב כהורה , ועל התבנית הסינקופטית החוזרת Vivo -על הוראת הטמפו שלו ) 17-27

גם בשיר זה יוצר ולבה קישור רציף בין שני . מובהקת למרות שלא כונה כך באופן מוצהר

המורידים בבת , החלק המהיר םויעות ערכים ריתמיים ארוכים בסהפעם באמצ, החלקים

  . ומכינים אותנו לקראת חזרתו של החלק האיטי תמיתאחת את הדחיסות הרי

  )14' שיר מס( "האסיף: "127 'דוגמא מס

  

  

  משקל. ב7

אחד מתוכם , קלים זוגיים פשוטיםולבה כתובים במש שלרובם המכריע של שירי הזמר 

  . במשקל ארבעה רבעיםושישים ותשעה במשקל שני רבעים  ארבעה, alla breveבמשקל 

הממצאים תואמים את תוצאותיהם של מחקרים נוספים בהם עולה עדיפות בולטת למשקלים 

  . בשירי הזמר העברי הזוגיים הפשוטים

  :נובעת ממספר סיבות של המשקלים הזוגיים הפשוטים נראה כי עדיפותם

, החל מעבודת הקרקע, בתכנים הקשורים בפעולות גוף האדם רבים משירי הזמר עוסקים. א

, )לפחות כלפי חוץ(גוף האדם בנוי בסימטריה אנכית . ועד משחקי ילדים, מצעדים, ריקודים

 מטבע הדברים. 'שתי עיניים וכו, שתי רגליים, שתי ידיים: כשכל איבר מופיע פעמיים

המאורגנת  - ההליכה : שקל זוגינתונות למ תהיינה שהפעולות המבוצעות באמצעות הגוף

המאורגנת במחזור זוגי של שאיפה  -הנשימה , )או שמאל ימין(שמאל  - במחזור זוגי של ימין 

אחורה או  - קדימה , למטה - למעלה : גם התנועה במרחב היא זוגית מטבעה .נשיפה ועוד -

בכוחם ואף יש  משקל זוגי משקפים פעולות אלושירי זמר הכתובים ב. שמאלה -ימינה 
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  . בהנחה כי חלקם אף נועדו לביצוע בעת פעולה ,חדיר מוטיבציה וקצב עבודהלה

רק הפעמה  דגשתבעוד שבמשקל המשולש מו. המשקל הזוגי הוא בעל הדגשה יתרה. ב

שתי  - הרי שבמשקל ארבעה רבעים , רפותהראשונה בתיבה ושתי הפעמות הבאות אחריה 

, בתיבה פעמה מודגשת אחת - alla breve -ו ובמשקל שני רבעים, פעמות מודגשות בתיבה

. ועל כן גם מספר הפעמות המודגשות יהיה כפול פעמות קצר פי שתייםאולם מחזור ה

  . דגשה יתרה זו עולה בקנה אחד עם החיפוש אחר פעמה ברורה שהוזכר קודם לכןה

כילה שהיחידה הפואטית בהם מ(ם זוגיים ישירי זמר רבים מבוססים על משקלים פואטי. ג

 משקל הפואטילהתואם  יהיה להלחינם במשקל מוסיקלי זוגיומכאן שטבעי ) תי הברותש

   117.ותומך בו

  שני ריקודים חשובים המהווים חלק בלתי נפרד מרפרטואר הזמר העברי הם ההורה . ד

  לא מעטיםונראה כי שירי זמר , ם באופן מסורתי מבוססים על משקל זוגישנייה, והדבקה

  .מושפעים מהם

  הם שירי הזמר  מעטים. שש שמיניות -לושה שירי זמר כתובים במשקל זוגי מורכב ש

  במשקל שלוש  שנייםארבעה במשקל שלושה רבעים ו: הכתובים במשקלים משולשים

 המשקל חילופיב היחסי מיעוטה. בשמונה שירי זמר נמצא שימוש בחילופי משקל. שמיניות

העובדה כי  גם ך מעידהכעל . ועה וברורהעמה קבנובע ככל הנראה משאיפתו של ולבה לפ

באין ידת הפעמה ונשמר ערכה של יח, להוציא אחד, בכל שירי הזמר בהם נערך שינוי משקל

אך ורק  חילופי המשקל פוגעים, בכך. יש לשמור גם על מהירותה נראה כי, הוראה מיוחדת

ים  בדרך כלל חילופי המשקל בא. אך לא בבהירות הפעמה וביציבותה הטעמההמחזוריות ב

  . כתוצאה משינוי במשקל הפואטי של התמליל

ועל כן משנה  השירחל שינוי במשקל הפואטי בחלקו השני של ) אלתרמן. נ" (ארץ שלי"בשיר 

שינוי זה משמעותי במיוחד שכן . ולבה את המשקל המוסיקלי משש שמיניות לארבעה רבעים

) היא לשלוש שמיניות נורמטיביתה שחלוקתו הפנימית(יחידת הפעמה משתנה מרבע מנוקד 

  .הזוגיתאם כי נשמרת התחושה ) שחלוקתו הפנימית הנורמטיבית היא לשתי שמיניות(לרבע 

  )4' שיר מס( "ארץ שלי: "128 'דוגמא מס

  

  

                                                 
117
אם כי , קבל על עצמו דווקא משקל מוסיקלי משולשימשקל פואטי זוגי  כי תכןי. יש לציין כי אין הדבר הכרחי 

  . מיוחדים הסדרה כזו תאלץ את המלחין לנקוט באמצעיברור שפרשנות 
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  החותמת את הפזמון החוזר חורגת מן המשקל " שבגן"המילה , )גולדברג. ל" (שיר הגשם"ב

  שחלקן באות לידי ביטוי (מון כוללת שמונה הברות בעוד שכל אחת משורות הפז .הפואטי

, "גן - ב  - ש : "הרי שהשורה האחרונה מסתפקת בשלוש הברות בלבד, )באמצעות הפסקות

הפתרון שמצא ולבה הוא מעבר רגעי ממשקל . וכן שוברת את החלוקה הזוגית של השורות

. )6-7תיבות ( רותהללא כל שינוי בערך הפעמה או במהי, ארבעה רבעים למשקל שני רבעים

על הפעמה הראשונה בתיבה ) 8תיבה (להתחיל את חלקו השני של השיר  מתאפשר לובכך 

  . מבלי לערוך הפסקה ארוכה מדי בין שני החלקים, הבאה

  )72' שיר מס(" שיר הגשם: "129 'דוגמא מס

  

  

  עבר אולם לעיתים המ, שינוי במשקל הפואטי אינו מחייב בהכרח שינוי במשקל המוסיקלי

  . דורש התארגנות מיוחדת פואטייםעצמו בין המשקלים ה

ניתן להסדרה הן בתבנית הטרוכא והן ) גלוזמן. ש" (קוקיה"חלקו הראשון של תמליל ה

בתבנית : כשההבדל העיקרי בא לידי ביטוי בהטעמה שמקבל מוטיב הקוקיה, הימב בתבנית

  . ברתו הראשונה מוטעמתה -ואילו בתבנית הטרוכא , הברתו השנייה מוטעמת -הימב 

  

  :   טרוכא:                                                            ימב

  , x  x, קו - קו  ,                                              x  x, קו - קו 

  ,-ל  x, קו - קו                                                ,x  x ,קו - קו 

  .x ,x x לום ,-ש  יה ,- קי  -  קו  .                      x x, לום - ש , יה -קי , - קו -ל 

   ,x  x, קו -קו ,                                                x  x, קו - קו 

  ,הו x, קו - קו ,                                               x  x, קו - קו 

  .x ,x x לום ,-ה  נא , אי -  בו.                           x x, לום -  ה, נאאי , -  בוהו 

  

של מוטיב  הראשונההברתו מציב את ועל כן , ולבה בוחר להסדיר את התמליל בתבנית הימב

חלקו השני של . הראשונה בתיבה, מודגשת על פעמה שנייהה את הברתוקדמה וכ הקוקיה

  : כי אם רק בתבנית הטרוכא, מבהתמליל איננו ניתן להסדרה בתבנית הי

  

  ,x עה, -ר  -  ל, בךגע , - א  לא                    ,x די, -ר  עץ, - ה  מן, אי - בו

  . x יה ,- קי  - קו, בך ביט, -א  רק                  . x די, -י  על, נא עט, -מ  שבי



125 
 

, שתנהמר אינו שכן מספר ההברות במחזו, אולם אין כל מניעה לשמור על המשקל המוסיקלי

ליצור חפיפה בין  ובכך לולבה למקם את ההברה הראשונה במחזור על פעמה חזקה ודי

מעוניין ) 8סוף תיבה ( משפטו השני של השירבסיום . המשקל הפואטי למשקל המוסיקלי

לתפוס שוב את  קוקיהעל מוטיב ה: אך הפעם נתקל בבעיה, למשפט הראשון לבה לחזורו

על ידי  תפוסה כבר אולם זו, פעמה הרביעית בתיבהההחלש של  מיקומו המטרי על חלקה

לקצר את הרבע המסיים לערך  יכול היה, אורטיתבאופן . שפט הקודםהצליל המסיים של המ

אולם פתרון זה , כקדמה קוקיהשמינית הראשונה של מוטיב הלובכך לפנות מקום  שמיניתשל 

ולבה לצרכיו את שינוי  מגייס על כן .ועשוי להקשות על השרים אפשר נשימה ראויהמ ינוא

 הוא קושר את הרבע המסיים את משפטו השני של השיר בקשת אל התיבה הבאה: המשקל

במיקום  קוקיהממקם את מוטיב ה ,ולאחר שמינית הפסקה, האורכת שני רבעים בלבד

הוא שומר על מיקומו המטרי  -מחד : כך יוצא ולבה נשכר בשני אספקטים. המטרי המתאים

סיום נאות של חלקו  שיגמ הוא -ומאידך , ואינו פוגע בהטעמה המתבקשת קוקיהמוטיב ה של

המאפשרת נשימה ראויה , והפסקה חוצצת לפני החזרה לחלקו הראשון השני של השיר

אך ללא , כל זאת באמצעי פשוט של החלפת המשקל המוסיקלי. והתארגנות לקראת החזרה

  . ה הזוגיתמהירותה וההטעמ, שינוי של ערך הפעמה

  )61' שיר מס( "קוקיה: "130 'וגמא מסד

  

  

  יכול להיות גם , בדומה לתפקיד הפרמטה, הצורך בהארכתו של ערך ריתמי המסיים משפט

  . הוא סיבה לשינוי משקל אצל ולבה
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ולבה אינו מסתפק בערך של רבע  118.שמיניות 14נפתח ברצף של ) בן ברק. ב" (סתיו"השיר 

אולי במטרה לאוורר מעט את האוזן מרצף , ערך ארוך יותר לסיום המשפט אלא מחפש

משקל בויוצר תיבה  את המסגרת המשקליתמשנה  ,לשם כך. השמיניות היוצא דופן באורכו

 תיבה הבאהלמבלי לחרוג , שישה רבעים המאפשרת את סיום המשפט בערך של חצי מנוקד

גם  את השינוי המשקלי ולבה מנצל. המטרי של התבנית החוזרת מהלשבש את מיקוומבלי 

במעבר אל הפזמון  כןו, )3-4תיבות ( תמשפט השני בשיר המבוסס על אותה תבנית ריתמיב

תכופים בסימני הנראה כי אולי היה פשוט יותר להמיר את שינויי המשקל ). 5תיבה (החוזר 

 לפגוע עשויהאך יתכן כי הפרמטה , ובכך למנוע את ערעור המחזוריות של ההטעמה פרמטה

מאריכה , על פי המסורת, פרמטהה. הירות הפעמהב - אלמנט חשוב עוד יותר עבור ולבהב

ההחלטה על מידת ההארכה  נתונה פועלאולם ב, אורכו המקוריאת הצליל שתחתיה בחצי מ

הארכה חופשית כזו . ופשית בענייןחולעיתים קרובות נוטלים להם המבצעים יד , בידי המבצע

יחידת פעמה עוד ששינויי המשקל שעורך ולבה שומרים על ב, לפגוע בבהירות הפעמה עשויה

  . ואינם משאירים מקום לפרשנות קבועה של רבעים

  )56' שיר מס( "סתיו: "131 'דוגמא מס

  

  

  מקצב. ג7

   2 - משתמש ולבה בכל הערכים הריתמיים המתקבלים מחלוקת הפעמה ל ,בשירי הזמר שלו

  חלקי שש עשרה, שמיניות, רבעים, חצאים, מיםשל: וחזקותיה 2 -הכפלתה במוחזקותיה או 

ומרבית המשפטים  ,יות משמשים כאבני היסוד של המקצבהרבעים והשמינ. 32וחלקי 

   -הערכים הריתמיים הארוכים , לעומתם. מוסיקליים מבוססים על צירופים שונים שלהםה

צלם במטרה ולבה מנ. המשפטים ומופיעים לרוב בסיומי, שכיחים פחות -החצאים והשלמים 

מלאה מפרמטר הגובה בשל  איננה מקבלת תמיכה שלעיתים ליצור ארטיקולציה ברורה

אופן ברור את סיום בהערכים הארוכים לא רק שמסמנים . אופיים המודאלי של השירים

לקחת נשימה לפני שירת המשפט על מנת אלא גם מאפשרים לשרים לקצרם מעט , משפטה

, ישוטי יותר ולרוב אינם משמשים כאבני בניין של המקצבתופסים מקום ק 16 -חלקי ה. הבא

 ,לעיתים קרובות. ים ריתמיים המעטרים את המלודיה ומגבירים את התנועהוריאנטכי אם ו

  32 חלק. מה שמדגיש את תפקידם הקישוטי, הברה אחת בתמליל 16מקבלים שני חלקי 

                                                 
118
  .128-130 'ראה עמ, על תבנית רצף השמיניות 
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וגם שם , )טשרניחובסקי. ש" (הוי ארצי מולדתי" מופיע פעם אחת ויחידה בקורפוס בשיראחד 

  .בתפקיד עיטורי

  את השימוש התחבירי  היטב מדגימים) שנהר. י" (שיר השתיל"שני המשפטים הפותחים של 

אבן הבניין העיקרית הבונה את מקצבו של השיר : שעושה ולבה בערכים הריתמיים השונים

  פט השני במילים באים לפתור את בעיית ריבוי ההברות במש 16 -חלקי ה. היא השמינית

  ככל הנראה , אולם ולבה מאמצם גם למשפט הראשון ,)4תיבה " (ירוקים"ו) 3תיבה " (הרול"

מחלק את המילים הוא  על כן. במטרה ליצור זהות מוסיקלית מוחלטת בין שני המשפטים

  . ובכך גם מגביר את התנועה קדימה, תולשלוש הבר) 2תיבה " (ישכים"ו) 1תיבה " (בכפר"

 מנוחה ותמאפשרהנקודות ארטיקולטיביות כהמסיימים את המשפט משמשים  החצאים

  . לפני המשך השירה ונשימה

  )76' שיר מס( "שיר השתיל: "132 'דוגמא מס

  

  שאינו נובע  מהווה מרכיב קישוטי מובהק והיא שירי זמר בקורפוס 14 -הטריולה מופיעה ב

  ת על פי תפקידה העקבי בכל שירי זא .ים אותם מכתיב התמלילבהכרח מן הצרכים הריתמי

מספר ההברות הטקסטואליות עליהן היא מוצבת קטן  119 :הזמר המבוססים על תמליל

יתכן כי עובדה זו מעידה על קשרה של . ובכך היא יוצרת עיטורים נוימתים, מספר הצליליםמ

יינית וזאת לא משום שהיא אופ, הטריולה לתוכן החוץ מוסיקלי הקשור באורח החיים המזרחי

בהכרח למוסיקה המזרחית אלא משום שהיא מאפשרת לולבה לחרוג מן החלוקה הזוגית של 

. הפעמה ובכך להגביר את תחושת החופשיות הריתמית האופיינית למוסיקה המזרחית

 .נ. ח" (שה"ו )ברוידס. א" (בגליל"בולט השימוש בטריולות בשירי הרועים , הקשר זהב

" האסיף: "ם הקשורים לעבודה החקלאית ולאורח החיים במזרחוכן בשירי זמר נוספי) יאליקב

  ). שרניחובסקיט .ש" (הוי ארצי מולדתי"ו )שנהר. י" (שיר השתיל", )קיפניס. ל(

הורות שאינן הקבוצה נוספת של שירי זמר בהם בולט השימוש בטריולות היא זו של 

לרוב הוא מחדיר אותו ו בטריולה גם סממן ריקודינראה שולבה רואה . בוססות על תמלילמ

  . בחלקו השני של השיר תכאמצעי לגיוון ולהגברת הדחיסות הריתמי

מחדיר ולבה לראשונה את הטריולה בתיבה המסיימת את  )ללא תמליל( "5' הורה מס"ב

ב ואילו בחלקו השני היא הופכת למוטי ,)בשתי הוולטות 4תיבה ( חלקו הראשון של השיר

                                                 
119
 . משל עצמוטריולה מקבל הברה בו כל חלק ) אלתרמן. נ" (שיר הספנים" -  ודדלהוציא שיר ב 
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  .לית הנושאת אופי חסידיבמסגרת שרשרת סקוונציאמרכזי 

  )21' שיר מס( "5' הורה מס: "133 'דוגמא מס

  

  

שכן הן עשויות לפגוע בבהירות הפעמה , ההפסקות הריתמיות אינן שכיחות בקורפוס המחקר

בעים רקיצור ערכים של  עושה ולבה על ידי שימוש ייחודי בהפסקות. ולהקשות על הביצוע

שחלקן אף  של שמינית היוצרת חיתוך בין הברות באמצעות הפסקות ,לערכים של שמיניות

חלמתי איך לעשות שהילד : "שימוש זה מקבל הסבר מולבה בעצמו. לאותה המילה שייכות

הוא ביקש מתלמידיו  120".בשקט, ישיר כמו אנגלי, היהודי בארץ ישראל ישיר כמו צרפתי

, ת בין ההברותעם הפסקות זעירו) גולדברג. ל" (שיר הגשם"לשיר את המשפט הפותח של 

  . ובכך חינך אותם לשיר בסטקטו ובשקט

  )72'שיר מס( "שיר הגשם: "134 'דוגמא מס

  

  

כמעין (בתוכן החוץ מוסיקלי  גם ניתן למצוא הצדקה לפיסוק כגון זה" שיר הגשם"בעוד שב

בהכרח הצדקה חוץ לכך  הרי שבשירים אחרים לא נמצאה, )חיקוי של טיפות הגשם

  ). למשל" קטןכד "בכך (מוסיקלית 

יוצר ולבה תבניות ריתמיות שונות המהוות , באמצעות מגוון הערכים הריתמיים שהוזכרו לעיל

היא , אחת מן התבניות הריתמיות השכיחות המהווה בסיס לרבים משירי הזמר. בסיס לשיריו

עיתים בערך ריתמי לשמיניות המסתיים ברבע או  של מספר רצף": רצף השמיניות" תבנית

מרבית התמלילים לאופייני התבנית זו תומכת במשקל הפואטי הטרוכאי . ותרארוך י

משקל בו לרוב מסתיימות השורות הפואטיות בהפסקה המתפקדת למעשה , קורפוסב

וכן  ם המשפט על הברה מודגשתזאת במטרה לאפשר סיו. כהברה בלתי מוטעמת במחזור

מקבלת  ראשונה מבין שתיים כל שמינית. נשימה ומנוחה לפני תחילת המשפט הבאלאפשר 

ואת ההברה  מסיימת המוטעמתהברה ההואילו הרבע המסיים כולל בתוכו את  ,הדגשה

שיוויון , תעניקה לשירים פשטות ויציבות ריתמימתבנית רצף השמיניות . הדוממת שלאחריה

                                                 
120
   . 1975, ל"גלי צה .תכנית רדיו ."תווי חיים" .עורך, רוני תורן 
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היא עלולה הקשרים מסויימים אולם ב, וכן ארטיקולציה ברורה בסיום המשפטים הברתי

דרך אחת היא משחק . תהדרכים להעשר מגוון יצר לו ולבה על כן. מונוטוניתלהישמע 

   .במספר השמיניות ברצף

 ) 1-4תיבות ( הראשון ומשפט .מבוסס כולו על תבנית רצף השמיניות )בס. ש" (שבת"שיר ה

השני  ומשפטב. ים בערך של חציימשתיים עשרה שמיניות המסתי מורכב משני רצפים בני

רצף ל תחילה: מתקצר רצף השמיניות באופן הדרגתי) 9-12חזרתו בתיבות וב 5-8 תיבות(

 - בערך של רבע  המסתיים, משפט הפותחבמחצית ממספר השמיניות  -שש שמיניות של 

. עברב םסתיימשתי שמיניות הלרצף של  ובהמשך, משפט הפותחמחצית מערך החצי ב

רבע שלאחריו : פוך התבניתמשתמש ולבה בהי) 8תיבה (בסיום המשפט בהופעתו הראשונה 

משתמש ) 12תיבה (אולם בסיום המשפט בהופעתו השנייה , שתי שמיניות המובילות לחצי

תבנית העוצרת את התנועה הריתמית , בתבנית של שתי שמיניות ורבע המובילה לחצי

  . ומביאה לסיום השיר

  )66' שיר מס( "שבת: "135 'דוגמא מס

  

  

  בתבנית רצף השמיניות היא החדרתן של תבניות עיטוריות  דרך נוספת ליצירת גיוון ריתמי

  אחת התבניות השכיחות היא חלוקתה של אחת או יותר . שאינן פוגעות במהות הרצף עצמו

  אשר חלוקתה , זו שמינית בלתי מוטעמת תהיהלרוב . 16מהשמיניות ברצף לשני חלקי 

זאת בעוד שחלוקתה  .לשתיים רק תגביר את התנועה לקראת השמינית הבאה המוטעמת

  . ל שמינית מוטעמת עשויה דווקא לעצור את הזרימה האופיינית לרצף השמיניותש

במשפטו השני . מבוסס גם הוא על תבנית רצף השמיניות) קיפניס. ל" (רמי רם רץ לגן"השיר 

. 16שמיניות לשני חלקי  של שש מחלק ולבה שמינית אחת בכל רצף) 5-8תיבות (של השיר 

שיר "בבאה לידי ביטוי כפי ש( בתמליל חלוקה איננה נובעת משינוי במספר ההברותברור כי ה

אלא מתוך , מוסיקליהאו מצרכים של הסדרת המשקל הפואטי במשקל ) למשל "השתיל

בילד רמי לרוץ מהר יותר ולבה מאיץ  כאילו, שאיפה להגביר את הדחיסות הריתמית והתנועה

חוזר ולבה לטהרת , "קודטה"המשמש כמעין  )9-10תיבות (במשפט המסיים  121.אל הגן

                                                 
121
 .114 'ראה עמ ,בין התוכן המילולי להוראת הטמפו אם כי בשיר יש חוסר התאמה בולט 
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ובכך יוצר האטה ריתמית מבלי לשנות את , השמיניות והרבעים בתוספת ערך של חצי לסיום

  . מהירות הפעמה

  )65'שיר מס( "רמי רם רץ לגן: "136 'וגמא מסד

  

במספר רב של שירי זמר בקורפוס  שימושית ,16שני חלקי ושמינית הריתמית של תבנית ה

 תיהבמרבית הופעו. וה בבסיסה תבנית עיטורית גם שלא במסגרת רצף השמיניותומהו

רק . ומכאן שהתבנית יוצרת קישוט נוימתי, הברה טקסטואלית אחת 16 -מקבלים שני חלקי ה

כאשר יש מספר (מובהקים  טקסטואלייםלעיתים רחוקות נובע השימוש בתבנית מצרכים 

כיחה אחרת המופיעה לא פעם בתפקיד עיטורי תבנית ש). 'הברות גדול יותר בשורה וכד

אשר בדומה ליתר התבניות , 16חלק ורצף השמיניות היא זו של שמינית מנוקדת ב

  . קדימה זרימההיא את המגבירה גם  ,מנוקדותה

  אם כי במבט ראשון , מבוסס כולו על תבנית רצף השמיניות) גלוזמן. ש(" לי טלה קטן"השיר 

  השיר מבוסס על  -אף יותר מכך . ית המנוקדת המעטרת אותוקשה להבחין בכך בשל התבנ

  רצף של שש  - ) להוציא את המשפט המסיים(לאורך השיר כולו  מדויקרצף אחד החוזר ב

  , אין ספק כי השיר יכול היה להתבסס גם על רצף שמיניות רגיל. בעברשמיניות המסתיים 

  אולם התבנית . מוסיקליתוך שמירה מלאה על ההתאמה בין המשקל הפואטי למשקל ה

  תרמעניקה לשיר אופי קליל יו ,המנוקדת המופיעה בעקביות בכל זוג שני ברצף השמיניות

  .  ותומכת בתחושה העולה מן התמליל כי הדובר אכן שמח בטלה הקטן שלו

  )46' שיר מס( "לי טלה קטן: "137 'דוגמא מס
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ים וריאנטרובות בערכים ריתמיים וגם התבנית המנוקדת שכיחה בקורפוס ומופיעה לעיתים ק

של יחידת  attacca -הערך המנוקד מבטל את ה. ללא קשר לתבנית רצף השמיניות, שונים

. יחידת הפעמה הבאה עברובכך יוצר דחף מוגבר ל, הבאה אחריו) או חלק ממנה(הפעמה 

ץ שכן יש בהן הכח לדחוף ולהמרי, לא במקרה אופייניות התבניות המנוקדות לשירי לכת

ולבה . החדרת מוטיבציה בקרב הצועדים -של שיר הלכת והרי זוהי אחת ממטרותיו , קדימה

" שיר הספנים: "ביניהם, ירשאממנצל את התבניות המנוקדות ברבים משיריו הנושאים אופי 

כתתנו בלילה ", )קיפניס. ל" (הקרן הקיימת", )ללא תמליל(שני שירי לכת , )אלתרמן. נ(

, ים מובהקיםרשאמוכן בשירים שאינם ) קיפניס. ל" (יוצאים אנחנו", )ברוידס. א" (ועדתצ

או בכל , במשחק, בריקוד, בצעדה, אם בעבודה, במטרה לדחוף קדימה ולהגביר את המרץ

  . פעילות גופנית אחרת

  , אולם בעוד שהתבנית המנוקדת בערכים ריתמיים קטנים משמשת בעיקר כתבנית עיטורית

, שמינית ורבע, של רבע מנוקד רכים ריתמיים גדולים יותרהרי שהתבנית המנוקדת בע

ימושית שגם תבנית זו . שמשת את ולבה כתבנית בסיסית הבונה את המקצב של השירמ

אולם במקום לתת ערך ריתמי שווה הן להברה , בעיקר בשירי זמר במשקל פואטי טרוכאי

ובכך  וך יותרההברה המודגשת ערך ארמקבלת , המודגשת בתבנית והן להברה הרפה

בתבנית מלודית היורדת מצליל היסוד אל  לעיתים קובותהיא מופיעה . מתחזקת הדגשתה

  : החוזרת לצליל היסוד ,הנמוכה 7 -מדרגה הה

  תבנית מנוקדת: 138 'דוגמא מס

  

  .)בס. ש" (יום הולדת"ו) תלמי. א" (ביכורים", )אשמן. א" (כד קטן"בשירי הזמר  למשל כך

  )39' שיר מס( "כד קטן: "139 'דוגמא מס

  

  )7' שיר מס" (ביכורים: "140' דוגמא מס

  

  ) 36' שיר מס" (יום הולדת: "141 'דוגמא מס
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משירי הזמר  שלישבכ הלוקחת חלק, היא זו של הסינקופה נוספתתבנית ריתמית אופיינית 

 רהקש בשלנראה ככל ה, מהווה מאפיין ריתמי משמעותי בזמר העברי סניקופהה. בקורפוס

הטעמה הבאה לתת מענה לבעיית חוסר התאום בין יא ה לעיתים .ההורה יריקודל

בין הפתרונות שנמצאו  .כופות בזמר העבריתטקסטואלית להטעמה המוסיקלית הנוצרת ה

ובכך , המציבה הברה רפה במיקום מטרי חלש בסיום התיבה, לבעיה זו נמנית גם הקדמה

אולם  .טרי חזק בראשית התיבה הבאהמאפשרת הצבתה של הברה מוטעמת במיקום מ

מעטים הם המקרים בקורפוס בהם נראה כי הסינקופה אכן באה להסדיר בעיית הטעמה כזו 

   122.מה גם שהסינקופה שכיחה מאוד דווקא בשירים שנכתבו ללא תמליל, או אחרת

  : מספר מאפייניםלשימוש בסינקופה אצל ולבה 

נבדלות זו אולם הן , ת כולן על ערך של חציהמתבססו תבניותלהופיע במגוון  עשויהיא ה •

  .מזו בחלוקה הפנימית

  תבניות סינקופטיות: 142' דוגמא מס

  

  . מופיעה רק בשירי זמר הכתובים במשקל זוגי פשוט יאה •

 לשירי זמר בעלי טמפו יותראופיינית  יאהגם אצל ולבה , בדומה לשירי זמר עברי אחרים •

יותר ומכאן  הפעמה ברורה תהיה ,טמפו מהירהסיבה לכך היא כי ב 123.מהיר מתון עד

  . בולטת יותר תהיהשגם שבירת ההטעמה 

ועל כן שבירת , ביותרת טעמזו המו, בתיבה מיקומה האופייני הוא בפעמה הראשונה •

 הסינקופה מופיעה, לעיתים רחוקות יותר. הגדולה ביותר תהיהפייה במיקום מטרי זה יהצ

לרוב , כך או כך. כי באופן פחות אם, ם היאת גטעממוה על הפעמה השלישית בתיבה

  . ולעיתים קרובות גם במשפט המוסיקלי תיבהקבוע ב יהיה מיקומה

זאת בניגוד לתבניות ריתמיות . כמעט שאין הסינקופה מופיעה באופן חד פעמי בשיר •

מכאן . כי אם קישוטי בתפקיד שאיננו מוטיבי פעם יחידהאחרות העשויות להופיע 

 .משמעות מוטיבית ולבה ישאצל  לסינקופהש

 של הבולטים הסממניםאחד את  שכן היא מהווה, ותהורבקבוצת החה במיוחד שכי יאה •

   124.לא נעשה כלל שימוש בסינקופות 10רק בהורה אחת מתוך . ההורה

  

                                                 
122
ראה , יתעל הקשר בין התבנית הסינקופטית לבין התיאום בין ההטעמה הטקסטואלית להטעמה המוסיקל 
  .104-105 'עמ
123
  . 125' עמ, הזמר הישראלי .שמואליהרצל  

124
בהם נוספים  זמר לולבה שירי כי אם, "הורה"ותרתם המוצהרת היא אך ורק שירי זמר שכ תישייכ לקבוצה זו 

  . לא כונו כך באופן מוצהרהם  אולם, מאפייני ההורה באים לידי ביטוי
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כל בראשית  המופיעה מושתתת כולה על התבנית הסינקופטית )ללא תמליל( "6' הורה מס"

השמירה על תבנית ). בשתי הוולטות 16 -ו 12 :בות בלבדלהוציא שתי תי(תיבה בשיר 

, מיקומה המטרי הקבוע על הפעמה החזקה בתיבה, חזרתה העיקשת, ריתמית אחידה

והופכים אותה  הסינקופהים להדגשתה של כל אלו תורמ - והטמפו המהיר alla breveמשקל 

  . כיאה לריקוד ההורה, למאפיין הבולט בשיר

  )22' שיר מס( "6' ה מסהור: "143 'דוגמא מס

  

  

והן  ,בשיר חלק הלוקחים השונים הערכים הריתמיים מספרמושפע הן מ הגיוון הריתמי

  ניתן לומר כי שירי הזמר , ככלל. ממספר התבניות הריתמיות השונות הנוצרות באמצעותם

הן ברמת הערכים והן ברמת התבניות , של ולבה מתאפיינים בפשטות ריתמית יחסית

יתכן כי הסיבות לכך הן הרצון לשקף בשירים את אורח החיים הצנוע בארץ . מהםהנוצרות 

וכן השאיפה  ,עבור קהל יעד בלתי מקצועי השאיפה ליצור רפרטואר פשוט וקליט, ישראל

  .  שתאפשר שירה משותפת ולעיתים גם ריקוד משותף לשמור על תחושת פעמה ברורה

מה שנראה , די ברבעים וחצאים בטמפו איטימדגים שימוש בלע) גולדברג. ל" (רוח"השיר 

הרוח  משב את מחקהאולם ולבה . מפתיע לאור התמליל העוסק במשב הרוח החזק

מלודיים " גלים"היוצרת מעין , יורדות בדימינאנדו תבנית של שתי קווינטות באמצעות

  ). 1-2תיבות (ודינאמיים 

  )64' שיר מס( "רוח: "144 'דוגמא מס
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תבנית  125:מושתתים על העקרון האיזוריתמי, מרביתם שירי ילדים, ראחדים משירי הזמ

 כך בשירים .משמעותיהחוזרת על עצמה לאורך השיר מבלי להשתנות באופן  אחת ריתמית

" במעגל", )קיפניס. ל" (הברד", )גלוזמן .ש" (לי טלה קטן", )אלתרמן .י" (באגוזים נשחקה"

באיזוריתמיות נובעת גם היא משיקולים  כך נראה כי הבחירהלפי. ועוד) גולדברג. ל(

ה בהיבט סלתפיריתמית אחת פשוטה יהיה קל יותר  תבניתשכן שיר המבוסס על , םיפדגוגי

  .אם כי לא כל שירי הילדים של ולבה מבוססים על עקרון זה, הריתמי

  החריגה . רבעמושתת כולו על רצף של שש שמיניות המסתיים ב) קיפניס. ל" (שיר הברד"

  בפיצול , ה מרצף זה חלה באופן מפתיע דווקא בהופעתה הראשונה של התבניתהיחיד

  .  16לשני חלקי  שנייההשמינית ה

  )15' שיר מס( "הברד: "145 'דוגמא מס

  

  

בשירים אחדים ניתן למצוא גיוון ריתמי גדול יותר הבא לידי ביטוי גם במספר הערכים 

  . ת מהםהריתמיים וגם במספר התבניות הריתמיות המורכבו

, חצאים מנוקדים: של ערכים מספר גדולב יש שימוש) טשרניחובסקי. ש" (אל הכוכב"שיר ב

וטריולות הן במסגרת  16חלקי , שמיניות מנוקדות, שמיניות, רבעים מנוקדים, רבעים, חצאים

לכל אחד  תבניות ריתמיות שונות יוצר ולבה םבאמצעות. במסגרת של שמינית ןשל רבע וה

ולבה מעלה את רמת המורכבות הריתמית גם על ידי הוראת . טים בשירמשלושת המשפ

של מספר יחידות פעמה באמצעות  attacca -ביטול ה, Lento - הטמפו האיטית במיוחד 

, )10תיבה (שימוש בפרמטה , )9תיבה (שינוי הטמפו במהלך השיר , )5-8תיבות (קשתות 

זוגית של הפעמה בסמיכות יתרה וחלוקה ) 10 -ו 2תיבות (שימוש בצלילים קישוטיים 

שיר זה משתייך לקבוצת שירי הזמר להם אופיינית ). 5-8תיבות (לחלוקתה המשולשת 

לצד המורכבות . תפיסת זמן חופשית בחלק הראשון ואופי מוטורי ואף ריקודי בחלק השני

שימוש במלאי הצלילים : דיתשומר ולבה על פשטות יחסית ברמה המלו, הריתמית הגבוהה

מנעד של אוקטבה ועדיפות , הבסיסי של השורה האנונימית דמוית האאולי ללא חריגות

  .בולטת לתנועה הצועדת

                                                 
125
  חוזרתהריתמית אחת  תבניתשהיה מושתת כולו על  המוטט האיזוריתמי של ימי הבינייםהמונח שאול מן  

  , שאלתי ממחקרה של טלילה אלירם, קשר של הזמר העבריאת הרעיון לשימוש במונח בה. במלודיות שונות
 .  73' עמ ,בוא שיר עברי
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  )2' שיר מס( "אל הכוכב: "146 'דוגמא מס
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  המבנה. 8

רת המהווים עבורו מסג מערביים מבניים שירי הזמר של ולבה מבוססים על עקרונותמ םרבי

בחלק זה אדון תחילה בדגמי . ים פחות מוכריםיתכנים מוסיקל יוכל ליצוק יציבה שלתוכה

  . המשפטים המוסיקליים ולאחר מכן בדגמי המבנה של שירי הזמר

  

   דגמי המשפטים המוסיקליים. א8

של מבני קרון הולבה מבוססים על הע שלבשירי הזמר  מוסיקלייםהמשפטים המ רבים

שתי : 2ל פיו מספר התיבות במשפט מתקבל מחזקותיה של הספרה ע ,"nשתיים בחזקת "

באופן . )3בחזקת  2(שמונה תיבות ו )2בחזקת  2(ארבע תיבות , )1חזקת ב 2(תיבות 

 16שפטים ארוכים בני למ באנהתאולם אלו  יות החזקות להיות גם גדולות יותרעשו ,אורטית

וקליטים קצרים  מוסיקליים בעוד שולבה מעוניין לשמור על משפטים ,תיבות 32או 

 טקסטואלייםה התואמים למשפטים, מאפשרים שירה רציפה ללא חיתוך לצרכי נשימהה

מספק מבנה בינרארי העולה בקנה אחד  "nשתיים בחזקת "העקרון המבני של  126.הקצרים

של  ראשממאפשר ניבוי ו, עם הנטייה של ולבה לבינאריות בפרמטרים מוסיקליים נוספים

 תחושה זו אך מתחזקת כאשר כל המשפטים בשיר. ובכך יוצר תחושת בטחון אורך המשפט

  . הזמר בקורפוסשירי מ רביםמה שאופייני ל, זהים באורכם

אם כי ניתן , )1בחזקת  2(מבוסס כולו על משפטים בני שתי תיבות  )בס. ש( "חנוכהשיר ה"

כל אחד מן . )2חזקת ב 2( גם לאגד כל זוג משפטים לידי משפט גדול יותר בן ארבע תיבות

  . 1 -ל 3המשפטים מסתיים בנוסחה קדנציאלית קבועה של ירידה מלודית ממדרגה 

  )73' שיר מס( "שיר החנוכה: "147 'דוגמא מס

  

  

באמצעות תוספת תיבה אחת או שתי " nשתיים בחזקת "לעיתים שובר ולבה את עקרון ה

  .   תיבות המתקבל מן הנוסחהובכך יוצר משפט שאיננו מבוסס על מספר , תיבות חורגות

  ולבה הלחין את השיר בשתי גרסאות ( שנייהבגרסת הלחן ה) ברוידס. א" (לחנוכה"השיר 

                                                 
126
  את מספר  גם אלא יש לקחת בחשבון, לקביעת אורכו של המשפט אין די בהתייחסות למספר התיבות 

  .   ומהירותה אופן חלוקתה, סוג הפעמה, ההפעמות בתיב
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באמצעות  תיבות המביא לסיום יציב ומלא על צליל היסוד מי 8פותח במשפט בן ) שונות

ה אולם ולב. במיקום מטרי חזקויתמי ארוך יחסית רעל ערך  ,תבנית קדנציאלית אופיינית

, מבחינה מוסיקלית לא אינן נחוצותנראה כי ש )9-10(בוחר להוסיף למשפט שתי תיבות 

, מבחינה טקסטואליתוגם לא , 8כבר בתיבה  באופן ברור נסגרהמשפט המוסיקלי  הריש

התיבות  בזמן ששתי, 8המשפט הטקסטואלי גם הוא נסגר באופן ברור בתיבה  הריש

היא  הוספתןהסיבה לכי  נראה". אה" -עות הנוספות מושתתות על ההברה חסרת המשמ

 bבשל החדרתו של הצליל מית מקצבששלטונו מעורער  של צליל היסוד מי הצורך בביסוסו

התומכת מלמטה  7 -המדרגה ה חוזרת של תבניתהשימוש ב. )5תיבה (בשלב מוקדם יותר 

עובדה כי השערה זו מתחזקת לאור ה. מבססת את מעמדו של מי כצליל יסוד ,בצליל היסוד

והרי , זוג התיבות הנוספות כלל לא מופיע, בגרסת הלחן הראשונה שיצר ולבה לתמליל זה

, )הנמוכה 7 -במקומו מופיעה המדרגה ה(איננו מופיע  5שגם צליל היסוד המונמך בתיבה 

  . ומכאן שאין בהן צורך

  )2' גרסה מס ,45' שיר מס( 2' מסגרסה , "לחנוכה: "148 'דוגמא מס

  

  

  )1' גרסה מס ,45' שיר מס( 1' גרסה מס, "לחנוכה: "149' מס דוגמא

  

  טבועה בתמליל" nשתיים בחזקת " נוסחת הבמקרים אחרים נראה כי הסיבה לחריגה מ

  . עצמו
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אולם , "nשתיים בחזקת "מספר הנגזר מנוסחת ה -שמונה תיבות  )בס. ש" (הציפור"שיר ב

שני : בנה שאיננו נגזר מנוסחה זובחלוקה הפנימית למשפטים המוסיקליים מתגלה מ

זאת בהתאם . ומשפט נוסף בן שתי תיבות, משפטים ראשונים בני שלוש תיבות כל אחד

שורה אחת נוספת ו, לשתי קבוצות של שלוש הנחלקות לבתי השיר המורכבים משבע שורות

הן לידי ביטוי התאגדותן של שלוש שורות בבית לידי קבוצה אחת באה . מהווה כמעין סיוםה

  :בפיסוק והן בחריזה

  

  .ציפורי הציפור                 שיר אחד כל השנה               תוך גני ציפור קטנה

  שרה החמודה                     לה בנתה קינה 

  .שרה שיר תודה                          .וקולה רינה

  

השורה המסיימת יוצרת ילו אכל שלוש שורות יוצרות יחדיו משפט מוסיקלי בן שלוש תיבות ו

   .דווקא היא יוצרת תחושה של שבירת המבנה, אולם בשל חריגותה ,ותשפט בן שתי תיבמ

  )30' שיר מס( "הציפור: "150 'דוגמא מס

  

  

  : ניים של משפטים מוסיקלייםיולבה שלושה דגמים אופי שלניתן למצוא בשירי הזמר 

  המקבלים על עצמם  ,זהלסמוכים זה , םשוני טקסטואלייםשני משפטים : המשפט החוזר. א

  הוא בדרך כלל נובע , אם אכן קיים שוני מוסיקלי בין שני המשפטים. לחן זהה או כמעט זהה

. בלבד קליםים וריאנטוהוא בא לידי ביטוי בו, טקסטואלייםממספר הברות שונה במשפטים ה

רחוקות יותר בצליל או לעיתים  שני המשפטים החוזרים מסתיימים בצליל היסוד של הסולם

יתרונו הבולט של המשפט החוזר הוא בחזרה . ובזאת מהווים יחידות סגורות, יציב אחר

. המגבירה את הקליטות ומאפשרת יתר תשומת לב לתמליל המשתנה מדויקת של הלחןה

לא רק שאותה המלודיה חוזרת על עצמה : חסרונו של המשפט החוזר הוא בסטטיות שבו

ואז לא נוצרת דחיפה , שכן הם מסתיימים בצליל יציב משפטים סגוריםהאלא ששני , פעמיים

  . קדימה וציפייה להמשכיות
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  על בסיס  מדויקפותח במשפט החוזר פעמיים באופן ) קיפניס. ל" (הקרן הקיימת"השיר 

  משולשת על צליל היסוד של הסולם כששני המשפטים מסתיימים בחזרה, תמליל שונה

  .ומביאים לסגירה מוחלטת

  )31' שיר מס( "הקרן הקיימת: "151 'דוגמא מס

  

  

. ים קליםוריאנטמקבל בחזרתו ו) אלתרמן. נ" (הורה מדורה"משפטו הראשון של השיר 

תבנית הסינקופטית אשר נראה כי מטרתה משתמש ולבה ב) 1-2תיבות ( נההראשובהופעתו 

נדרשת , וממתדבמשפט  ההברה השלישיתמכיוון ש. להסדיר את התמליל במשקל המוסיקלי

  :היוצרת תבנית סינקופטית שנייהההברה ה ה שלהארכ

  

  , x כל,  - ו  כל, -  מ x, נו - בא

  .x מול, - את  יי,  -י נ - ע, נו - א

  

  )25' שיר מס" (הורה מדורה: "152' דוגמא מס

  

אלא , לא רק שאין עוד צורך בתבנית הסינקופטית )3-4תיבות (אולם בחזרת המשפט 

מכאן שעל ולבה  .המופיעות בתמליל ההברותא יאפשר הכנסתן של כל שהשימוש בה ל

  . בזו של רצף השמיניות -  בתבנית ריתמית אחרת עתה לבחור

  

  ,x סר, - מ רל, - גו - ה, נו - ל 

  .x חר, -  מ -  ה, ני -  יו, -  מיל את

  

  )25' שיר מס" (הורה מדורה: "153' דוגמא מס
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 )4תיבה (החוזר  של המשפט חלקו השניב גם תמי ומלודירי וריאנטולבה מנצל את השינוי לו

אם כי ( מדויקשוב באופן  ים על עצמםחוזר שני המשפטים. שיא מנעדיויוצר באמצעותו 

  . ובכך יוצר ולבה דגם של משפט חוזר כפול ,)לתמליל שונה

  )25' שיר מס( "הורה מדורה: "154 'דוגמא מס

  

  

, האופייני למוסיקה המערבית הטונאלית מוסיקלי הפריודה היא משפט: המשפט הפריודי. ב

ה הדורשת סתיים בתחושה פתוחמ -  "מקדיםהמשפט ה" 127:המורכב לרוב משני חלקים

יננה אתנח על דרגה שאיננה הטוניקה או בקדנצה אותנטית בלתי מושלמת שאבלרוב , פתרון

 באמצעות אמל ביא בסופו לפתרוןמ - "משליםהמשפט ה" ;מביאה לפתרון ויציבות מלאים

הפותרת את המתח שנוצר בסיומו של המשפט  ,I -קדנצה אותנטית מושלמת על הדרגה ה

נוסחת על מספר זוגי של תיבות המתקבל ממושתתת " מקבילה"הפריודה ה. המקדים

חזרה ב הבאים לידי ביטוי" חריזה"קשרי  כששני חלקיה מקיימים , "nשתיים בחזקת "ה

יודי זה אופייני מאוד למוסיקה המערבית מהתקופה מבנה פר .ברורה של החומר התמטי

קבל הרחבות כאלו ל הוא עשוי אם כי, ליצירות מאוחרות יותרהקלאסית ומהווה בסיס גם 

אם כי הוא מתאים אותו לצרכיו , ה המקבילההפריוד ולבה מאמץ לו את מבנה. ואחרות

ת לא תוכלנה ות ההרמוניהרי שהדרגו, היות ואין אנו עוסקים במוסיקה הרמונית .המוסיקליים

אולם למדרגות הסולם על תפקידיהן השונים בתוך המערכת המודאלית , לבוא כאן לידי ביטוי

יסתיים המשפט המקדים באתנח על , לפיכך. משמעות מרכזית בעיצוב המשפט תהיה

מדרגה היציבה ביותר על הואילו המשפט המשלים יסתיים  ,דרגה בלתי יציבה בסולםמ

המשפט המקדים בפריודה הקלאסית מסתיים שאולם בעוד . יא צליל היסודהלא ה, סולםב

  הרי שהמשפט המקדים אצל ולבה יסתיים לרוב דווקא על המדרגה , V -לרוב על הדרגה ה

בסיומו של המשפט המשלים היא תקבל . צליל סטרוקטורלי מרכזי בשירי הזמר המהווה 4 - ה

   .את פתרונה לצליל היסוד

חלקו המקדים  : נפתח במשפט פריודי בן ארבע תיבות) קיפניס. ל" (ניתמרגנית חינ"השיר 

  תיבות(ואילו חלקו המשלים , של המודוס מי אאולי 4 -המסתיים במדרגה  )1-2תיבות (

 הכניסה אל. מסתיים בצליל היסוד אך, על החומר התמטי מדויק כמעט חוזר באופן )3-4 

מה שרק מחזק את הקשר בין המדרגה , 4 -הצליל המסיים היא בקפיצה יורדת מן המדרגה ה

                                                 
127
האופייני אולם אצל ולבה המבנה , חלקים גדול יותרמספר מהבנויות  סיקה המערבית קיימות פריודותבמו 

 . אם כי ניתן למצוא כמה דוגמאות גם לפריודות תלת חלקיות, הוא בן שני חלקים בלבד
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השיר . משליםהלבין פתרונה אל צליל היסוד במשפט  שסיימה את המשפט המקדים 4 - ה

, מי - מסתיים אמנם על צליל היסוד ) 5-6תיבות (חלקו המקדים : ממשיך במשפט פריודי נוסף

משכו כן ו )החלשה ביותר בתיבה(אולם מיקומו המטרי בחלקה החלש של הפעמה הרביעית 

תיבות (חלקו המשלים . הדורש המשכיות למשפט אופי פתוח מקנים, שמינית בלבד -הקצר 

על  -החומר התמטי אך מסתיים הפעם על צליל היסוד במיקום מטרי חזק  חוזר על) 7-8

  .של חצי ארוך יחסית בערך ריתמיו לישית בתיבההפעמה הש

  )53' שיר מס( "מרגנית חיננית: "155 'דוגמא מס

  

  

ת בין מדויקפותח במשפט פריודי בו אין חפיפה תמטית ) בר דעת. י" (אחלל בחלילי"השיר 

, 4 - מציג חומר תמטי המסתיים במדרגה ה) 1-2תיבות (המשפט המקדים : החלקיםשני 

עם ווריאנט ריתמי ומלודי  בקוורטה גבוה יותר חוזר עליו) 3-4תיבות (אילו המשפט המשלים ו

  . לסיום על צליל היסודיל ומוב ,בתיבה השנייה

  )1' שיר מס( "אחלל בחלילי: "156 'דוגמא מס

  

  מדרגה על המסיים ולבה את חלקו המקדים של המשפט הפריודי  ,רלעיתים רחוקות יות

  . האאולית 7 - ה

המקדים  שמשפטה ה מקבילהפותח בפריוד) טשרניחובסקי. ש" (דתיהוי ארצי מול"השיר 

פותח גם הוא ) 3-4תיבות (המשפט המשלים . 7 - במדרגה ה מסתייםמתחיל ו )1-2 תיבות(

מה שיוצר קישור ישיר בין סיומו של המשפט המקדים לתחילתו של המשפט , 7 -במדרגה ה

הכוללת  טיפוסית מביא ולבה את צליל היסוד באמצעות תבנית קדנציאלית מובסיו. המשלים

שבסיום המשפט המקדים  7 -ה ין המדרגהבאת הקשר  גם ובכך מחזק 7 -מדרגה האת ה
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  . צליל היסוד בסיום המשפט המשליםלפתרונה בין ל

  )16' שיר מס" (הוי ארצי מולדתי": 157' מס דוגמא

  

כמדרגות בלתי יציבות השואפות  7 - והן ב 4 - עושים שימוש הן ב אחדים יםימשפטים פריוד

  . להיפתר לצליל היסוד

חלקו המקדים : משפט פריודי תלת חלקי יוצר ולבה) אלמגור. ד" (מהבהבת השלהבת"שיר ב

מסתיים ) 5-8תיבות (חלקו המקדים השני , 7 - מסתיים במדרגה ה) 1-4תיבות (הראשון 

מביא לפתרון יציב על צליל  ,)9-12תיבות (המשלים  -ואילו רק חלקו השלישי , 4 -במדרגה ה

משפטים הני ש :שלושת המשפטים מקיימים ביניהם קשרי חריזה תמטית. היסוד של הסולם

ואילו חלקם , תהמלודי רמהאם כי נבדלים זה מזה ב ריתמיתה זהים ברמההמקדימים 

המשפט  .כי סיומם שונה אם, ההפותח של המשפט המקדים השני והמשפט המשלים זה

  . משמש כמעין קודטה) 13-16תיבות (הרביעי המסיים את השיר 

  )50' שיר מס( "מהבהבת השלהבת: "158 'דוגמא מס

  

  

  נוטה המשפט המקדים להסתיים דווקא על  ,מבוססים על אב טיפוס מודאלי יונישירי זמר הב

) אורלנד. י(" סוכתי"כך לדוגמא בשיר . 4 -תופסת את מקומה של המדרגה הה 2 -המדרגה ה

וחלקו ) 1-2 תיבות( 2 -שחלקו המקדים מסתיים על המדרגה ה הנפתח במשפט פריודי

  ).  3-4תיבות ( דהמשלים מסתיים על צליל היסו

  )55' שיר מס( "סוכתי: "159 'דוגמא מס
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  מעניין שולבה מאמץ לחיקו את המבנה הפריודי שכל כך מזוהה עם התרבות המוסיקלית 

מאפיינים ממנע יבעוד שבאספקטים מוסיקליים אחרים הוא דווקא מנסה לה, המערבית

: המשרתים נאמנה את צרכיונראה כי למבנה פריודי זה מספר יתרונות בולטים . מערביים

, יםוריאנטת ואם בומדויקאם בצורה , החזרה על אותו החומר התמטי בשני חלקי המשפט

זאת בעוד שדווקא . הל היעדמגבירה את קליטותו של השיר ועוזרת בתהליך הקנייתו לק

 4 - מיקומה של המדרגה ה; אלמנטים אחרים בשיר עשויים לעיתים להיות קליטים פחות

ויחסי הגומלין שהיא מקיימת עם , ל המשפט המקדים מעניק לה משנה תוקףבסיומו ש

סיום המשפט המקדים ; מבליטים את תא הקוורטה במשפט המשלים 1 -תרונה למדרגה הפ

עורר תנועה ודחף קדימה ומפחית את הסטטיות העשויה להתקבל מעצם מ 4 - על המדרגה ה

מדגישה את  ,ת בין שני חלקי הפריודההנוצר החריזה המוסיקלית ;חזרתו של החומר התמטי

משפט בבין ההברה האחרונה במשפט המקדים להברה האחרונה שטקסטואלית ההחריזה 

   .המשלים

 הרי ,ותבעוד שהמשפט החוזר והמשפט הפריודי מהווים יחידות סגור - המשפט ההמשכי. ג

אורך ל. מוסיקלי אחד רצף ממספר יחידות פתוחות היוצרות המשפט ההמשכי מורכבש

, מושפעת מן המדרגה בסולם מידת יציבותןהמשפט ההמשכי שלובות מעין תחנות אשר 

שכן  "תחנה סופית"הווה מאינה  ,חנה פרט לאחרונהתאולם אף  ,'המשך וכד, המיקום המטרי

ובמיקום מטרי  קבל אך ורק בצליל היסוד של הסולםיתשאין בה די להביא לסיום משכנע 

 יוצרותאולם הן  ,נשימה חטופה אפשרותמו לפיסוק הטקסטואליחופפות לרוב  התחנות. חזק

  . דחף מתמיד קדימה

מבוסס כולו על משפט המשכי המגיע לפתרונו רק בסיום ) בס. ש" (עם צאת השבת"השיר 

   .השיר

  )59' שיר מס" (עם צאת השבת": 160 'וגמא מסד
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  מבנההדגמי . ב8

המבנה הדו , המבנה החד חלקי: ולבהר של הזמ ניים לשיריישלושה דגמי מבנה עיקריים אופי

ההבחנה בין החלקים השונים בשיר נעשית במקומות בהם חל . חלקי והמבנה התלת חלקי

, המקצב, המלודיה: שינוי משמעותי הבא לידי ביטוי באחד או יותר מן המרכיבים המוסיקליים

ים באמצעות הפסקה לעיתים חלה חציצה ברורה בין החלק. 'הרגיסטר וכד, המשקל, הטמפו

עד שקשה להבחין כי , אך לעיתים חלק אחד מוביל לאחר בחיבור ישיר, ריתמית או קו חזרה

אשתמש באותיות לטיניות גדולות לציונם של חלקים , בדיון על דגמי המבנה. נפתח חלק חדש

  . ובאותיות לטיניות קטנות לציון חלוקתם הפנימית, מבניים גדולים

מעל לשליש . אשר לא ניתן לערוך בו חלוקה פנימית ף מבני אחדרצ: חלקי מבנה חד .א

 - האחד : העשוי לבוא לידי ביטוי בשני אופנים הזמר בקורפוס מבוססים על מבנה זהמשירי 

תתאפשר שהיוצר התפתחות רציפה לאורך השיר מבלי  המבוסס על המשפט ההמשכי מבנה

ספר משפטים סגורים המבוסס על ממבנה  -השני . יחידות המוסיקליותחציצה ממשית בין ה

לא חל בהם שינוי משמעותי המעיד על  אשר) ספר לא גדול של משפטיםמבדרך כלל (

חלקי עשוי להופיע פעם אחת המבנה החד . השונה ומופרד מקודמו תיחתו של חלק חדשפ

לחזור מספר פעמים באופן זהה  לחילופין או ,כשהתמליל מבוסס על בית אחד בלבד ויחידה

  . בתים כשלשיר מספר, סיס תמליל שונהעל ב

מורכב ממשפט המשכי אחד בן שמונה תיבות הנחלק לארבע ) קיפניס. ל" (דגל ישראל"השיר 

, )7-8תיבות ( c - ו) 5-6תיבות ( b, )3-4תיבות ( 'a, )1-2תיבות ( a: יחידות של שתי תיבות

אלא חוליות המשתייכות , אולם ברור כי אין הן מהוות יחידות סגורות העומדות בפני עצמן

  .תורם גם הוא לתחושת ההמשכיות, חוסר הבהירות הטונאלית של שיר זה. לשרשרת אחת

  )12' שיר מס" (דגל ישראל: "161' דוגמא מס

  

  

משפט סגור  -) 1-2תיבות ( a -הראשון . מורכב מארבעה משפטים) קרני. י" (בשדה"השיר 

 3 -ומביא לסיום על המדרגה ה aחוזר על  -) 3-4תיבות ( 'a -השני . המסתיים בצליל היסוד

צירוף של שתי יחידות  -  )5-8תיבות ( ba'' -השלישי . התופסת מעמד של צליל יסוד רגעי

אינה עומדת בפני עצמה שכן היא מסתיימת על  bכשיחידה , בנות שתי תיבות כל אחת

  . בווריאנט קל aהחוזרת על  ''aהבלתי יציבה ומובילה ישירות ליחידה  7 -המדרגה ה
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 6המביא לשיא מנעדי עליון על מדרגה  aווריאנט נוסף על  -) 9-10תיבות ( ''a' - הרביעי 

ברור כי ארבעת המשפטים מהווים יחידה מבנית , למרות תת החלוקה. חסוכה ולסיום השיר

  .שכן לא חל במהלך השיר שינוי משמעותי של הפרמטרים המוסיקליים, אחת

  )9' שיר מס" (בשדה: "162' דוגמא מס

  

  

  כשכל חלק הוא בעל  ,הנפרדים זה מזהמבנה בן שני חלקים : )בינארי(מבנה דו חלקי  .ב

מעל . יותראו  משפט אחד כל אחד משני החלקים עשוי להכיל בתוכו. זהות מוגדרת משלו

: תואם במהותו למבנה הפואטיה כשליש משירי הזמר בקורפוס מבוססים על המבנה הבינארי

פף ווהחלק המוסיקלי השני ח, הבית -פף לחלק הפואטי הראשון וסיקלי הראשון חהחלק המו

על  ה המוסיקלי מספר פעמים באופן זהההמבנ לרוב יחזור. הפזמון -לחלק הפואטי השני 

התכנון הטונאלי האופייני למבנה הבינארי . בשירבהתאם למספר הבתים , בסיס תמליל שונה

לק הראשון מבסס את סולם הטוניקה ואילו החלק השני בו הח, המסורתי במוסיקה המערבית

. שירי הזמר של ולבהמרבית בא לידי ביטוי ב איננו, נודד לסולם אחר וחוזר לבסוף לטוניקה

אולם הוא מוצא . שומר ולבה על אחדות מודאלית לאורך השיר פרט למקרים יוצאי דופן, ככלל

, רחבת המנעדהעל ידי  של השיר שניה ודרכים אחרות ליצור תחושת ניגוד והתפתחות בחלק

  .   צליל פועם ועוד, הוראת טמפו מהירה יותר, הגברת הדחיסות הריתמית

  :החלקיםבו חל ניגוד ברור בין שני מדגים מבנה בינארי ) בס. ש" (ראש השנה"השיר 

A- 1-8תיבות (בית ה (ו - B -  הפזמון) 9-15תיבות .(A  מורכב מארבעה משפטים המבוססים

אולם בעוד ששלושת המשפטים הראשונים מסתיימים על צליל היסוד , תו חומר תמטיעל או

עם . ועל כן הוא פתוח 7 -הרי שהמשפט הרביעי מסתיים על המדרגה ה, ועל כן הם סגורים

דחיסות , Piu mosso - הוראת טמפו חדשה  :חלק חדש נפתחברור כי , כניסת הפזמון

המקנים לחלק זה אופי מוטורי  ריתמיים חדשיםמלודיים ו יםחומרריתמית גדולה יותר ו

  .המנוגד לאופיו הלירי של החלק הראשון
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  )63' שיר מס( "ראש השנה: "163 'דוגמא מס

  

  

בעוד שבבתי השיר על המבצע : יתרונם של שירי הזמר שלהם פזמון חוזר הוא ברור

ם המנגינה הרי שבפזמון גם התמליל וג, התמודד עם תמליל משתנה על מנגינה חוזרתל

יתים כלל בעוד שהבית לע, לא פלא ששירי זמר רבים מוכרים לכל בפזמון. חוזרים על עצמם

  . אך המילים אינן זכורות נתו מוכרתאו שמנגי לא מוכר

  אולם לא כל תמליליהם של שירי הזמר המושתתים על מבנה בינארי כוללים בתים ופזמון 

" אפקט פזמוני"אולם ולבה יוצר בהם , פזמוןתמלילים אחדים מבוססים על בתים ללא . חוזר

די בו , ולמרות שהתמליל משתנה בכל אחת מחזרותיו, חלק שני קצבי וקליט באופיו באמצעות

  . "תקני" שמעניק פזמון הדומה לזו הרפיהלהעניק לשרים תחושת 

) 1-4תיבות ( Aחלק  .שני בתים ללא פזמון חוזר )קיפניס. ל" (מרגנית חיננית"לשיר 

בנוי כמשפט פריודי מקביל החוזר פעמיים , שתת על ארבע השורות הראשונות של הביתהמו

מושתת ) 5-8תיבות ( Bחלק . ומתפקד כבית פואטי המהווה יחידה סגורה, באמצעות קו כפול

את האופי . מלאכותי המשמשות כפזמון, על ארבע השורות האחרונות של אותו הבית

אולם , המושתת על צליל פועם פריודי קליט מוסיקלי טמשפ הפזמוני מקנה לו ולבה באמצעות

   128.שכן תמלילו משתנה בשירת הבית השני" תקני"הוא איננו מהווה פזמון 

  

  

  

                                                 
128
 .140-141' ראה עמ, בהרחבה על מבנה המשפטים בשיר זה 
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  )53' שיר מס( "מרגנית חיננית: "164 'דוגמא מס

  

  

  היי : "הוא מוסיף לתמליל את המשפט: יוצר ולבה פזמון יש מאין) ביאליק. נ. ח" (שה"בשיר 

תיבות ( חלק שני המבוסס על תמליל קבוע ומתפקד כפזמון לכל דבר ובכך יוצר "עיהיי ר, שיי

הוא יוצר חציצה מוסיקלית בין הפזמון לבית על ידי כניסתו של חומר תמטי חדש בעל . )9-12

אם כי הוא מתאפיין במורכבות מלודית בשל הופעתה הסמוכה של המדרגה , אופי קצבי יותר

מתאפיין הפזמון דווקא ביתר , זאת בעוד שלרוב. סתה הפריגיתבגרסתה האאולית ובגר 2 - ה

  . פשטות וקליטות

  )67' שיר מס( "שה: "165 'דוגמא מס

  

  

כחלק לא מורכב  לרב, בשירי הזמר של ולבה מקום חשוב תופספזמון הכי , נראה אם כן

בשירי  גם" פזמוני"על כן דואג ולבה ליצור אפקט ו ,קל לזכרון ולשירהווסס על חזרות המב

  . במקור כולל פזמון ואינ שתמלילםזמר 

 לרוב החלק הראשון והחלק האחרון יהיושכ ,מבנה בן שלושה חלקים: מבנה תלת חלקי .ג

: ת שהוא יוצרויתרונו של מבנה זה במעגלי. ואילו החלק האמצעי יהיה שונה ,זהים או דומים



148 
 

בשל החזרה אל  פיההרהם חשים , ברגע שהשרים חוזרים שוב לחלקו הראשון של השיר

במקרים בהם חוזר החלק השלישי באופן מדויק על התמליל והלחן של החלק . המוכר והידוע

. ABAויוצר כביכול מבנה תלת חלקי של  .al Fine D. Cמשתמש ולבה בהוראת , הראשון

החוזר  Bוהרי שאז יש להמשיך גם לחלק , מכיל התמליל כמה בתים, אולם במרבית המקרים

תכנס לתוקפה הוראת , האחרון Bרק לאחר שירת חלק . בהתאם למספר הבתים ,וכן הלאה

מכאן שהמבנה הבא לידי ביטוי בשירי . Aבמטרה לסיים את השיר בחלק  .al Fine D. C - ה

הוא בעל תמליל  Aכשחלק , )בהתאם למספר הבתים בשיר( ABAB......A: זמר אלה הוא

  ). בתים(הוא בעל תמליל משתנה  Bוחלק ) פזמון(קבוע 

, )Bחלק (ושלושה בתים ) Aחלק (אשר לו פזמון חוזר ) דפנא. מ" (כלניות"כך למשל בשיר 

יתכן כי בשל הסקוונצה המלודית יוצאת הדופן , מתאפיין בקליטות Bאם כי דווקא חלק 

  . המעניקה לו אופי מערבי בולט, )19-26תיבות (הלוקחת בו חלק 

  )  40' שיר מס" (כלניות: "166' דוגמא מס

  

  

הרי שולבה , במקרים בהם החלק השלישי בשיר אינו חוזר באופן מדויק על החלק הראשון

  . רושם אותו בגוף התווים במטרה להביא לידי ביטוי את השינויים

במשקל שש ) 1-16תיבות ( Aחלק : מורכב משלושה חלקים )אלתרמן. נ" (ארץ שלי"שיר ה

במשקל שש שמיניות   A'וחלק , עה רבעיםבמשקל ארב) 17-25תיבות ( Bחלק , שמיניות

ים מרשאך הוא קצר ממנו ומביא לסיום  A התמטי שלמתבסס על החומר ה) 26-37 תיבות(

ומונע את הסטטיות  חושה של פרוגרסיביותתבכך יוצר ולבה . יותר במיקום אוקטבי גבוה
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  . תמדויקשבחזרה ה

  ) 4' שיר מס(" ארץ שלי": 167 'וגמא מסד

  

  

, "nשתיים בחזקת "מבוססים באופן מלא על העקרון המבני של , משירי הזמרמעל לשליש 

אלא , כלומר שלא די בכך שמספר התיבות בכל משפט מוסיקלי בשיר מבוסס על עקרון זה

אין זה מפתיע כי חלק גדול משירי זמר . שגם מספר התיבות הכולל של השיר מבוסס עליו

יום ", "מרגנית", "דגל ישאל", "נחש הנייר: "יניהםב, )שחלקם שירי חגים(אלו הם שירי ילדים 

  " באגוזים נשחקה", )תלמי. א" (שיר הביכורים", )קיפניס. ל" (הברד"ו" שיר לנטע", "פורים
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, )עמיר. א" (על ראש הר חרמון", )אשמן. א" (כד קטן", )אורלנד. י" (סוכתי", )אלתרמן. י(

) בס. ש" (יום הולדת", )ברוידס. א(" זמר לשבועות", )בר דעת. י" (גשם משמיים רד"

  ).אלמגור. ד" (מהבהבת השלהבת"ו

המכילים ) שמונה או שש עשרה תיבות(טבעי שולבה שאף ליצור שירי ילדים שאינם ארוכים 

ובעלי מבנה סימטרי הניתן לניבוי ומקדם את קליטות , לא יותר מארבעה משפטים מוסיקליים

פרמטרים המוסיקליים בשיר יתאפיינו דווקא אולם אין זה מן ההכרח כי יתר ה. השיר

לעיתים נראה כי מבנה זה מהווה מסגרת יציבה שלתוכה יצק : נהפוך הוא. בקליטות יתרה

  . בדרך כלל ברמה המלודית, ולבה דווקא תכנים מורכבים יותר

שני שירי זמר בקבוצה זו מקבלים על עצמם חלוקה פנימית ייחודית בה כל אחד מארבעת 

שלושת : אך ההתאגדות הפנימית שלהם שונה, ורכב משתיים או ארבע תיבותהמשפטים מ

ואילו המשפט האחרון , המשפטים הראשונים מאוגדים יחדיו למעין פריודה תלת חלקית

לא מבחינה מוסיקלית ולא מבחינה , תוספת אשר אינה הכרחית - מהווה כמעין קודטה 

  . טקסטואלית

המסתיים על ) 1-2תיבות (נפתח במשפט מקדים ) אלמגור. ד" (גשם משמיים רד"השיר 

, המסתיים על צליל היסוד) 3-4תיבות (ומקבל את פתרונו במשפט המשלים  4 -המדרגה ה

) 7-8(מוסיף ולבה שתי תיבות , לאחריו). 5-6תיבות (וחוזר על עצמו בשנית באופן זהה 

ויוצרות , עצמו שאינן מהוות חלק אינטגרלי מהתמליל" טיף טיפה"המבוססות על המילים 

, אין ספק כי השיר יכול היה להסתיים גם ללא קודטה זו. מעין קודטה המביאה לסיום השיר

   129.אלא שאז היה נוצר מבנה יוצא דופן בן שש תיבות בלבד

  )10' שיר מס" (גשם משמיים רד: "168' דוגמא מס

  

  

  

                                                 
129
על כך ראה  ,)אלמגור. ד" (מהבהבת השלהבת"שיר נוסף בו באה לידי ביטוי חלוקה פנימית מסוג זה הוא  
  . 142' עמ
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  :חלק שלישי

  סיכום ומסקנות
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  של שירי הזמר סגנונייםהפיינים מאה סיכום .א1

ולבה נחשף בילדותו למגוון רחב של . שירי זמר 83הלחין יואל ולבה  1927-1958בין השנים 

נעימות העם , הזמירות היהודיות בבית הוריו ובבית הכנסת בו עבד אביו: סגנונות מוסיקליים

כן יצירותיהם של גדולי ו, הרוסיות ונעימות הכלייזמרים בתזמורת בה ניגן ועליה ניצח בהמשך

נפתחו אוזניו גם אל הצלילים המקומיים של , עם הגיעו ארצה. המלחינים המערביים בכנסייה

, וכן העמיקה הכרותו עם רפרטואר המוסיקה המערבית האמנותית, המוסיקה הערבית

אולם ולבה לא הסתפק בכל אלה ויצא למסע חיפושים . כשפנה ללימודים מקצועיים במוסיקה

אידיאולוגיים חדשים אשר אפשרו לו לבטא את תקומתה של האומה  -כיוונים מוסיקליים אחר 

החל  20 -בשלהי העשור השלישי של המאה ה. העברית בארץ ישראל ואת אורח החיים בה

הסגנון " -בעיצוב סגנון מוסיקלי חדש , ואיתו מלחינים נוספים בני תקופתו, ולבה

נקלט ונטמע בקרב , חרף חידושיו, ולכן, ח החדשיםאשר תאם את הלכי הרו, "הארצישראלי

מרבית שירי הזמר של ולבה משקפים את מאפייניו הבולטים . הציבור הרחב בקלות יחסית

  :ביניהם, של סגנון זה

  .מרקם חד קולי •

 . לעיתים עם העשרות דוריות או פריגיות, שימוש תכוף במודוס האאולי •

 . חפיפה אוקטבית ושורות פנטטוניותשורות נעדרות , שימוש בשורות אנונימיות •

 . ורי'מיעוט יחסי בשימוש בסולם המז •

 .הימנעות משימוש בטון המוביל ובתבניות מלודיות מערביות אחרות •

 .שימוש בעיקר במלאי הצלילים הבסיסי של הסולם ושימוש מועט בכרומטיזציות •

 מדרגה התבססות על תא הקוורטה כשלד בסיסי לשירי הזמר והענקת משנה תוקף ל •

  . 4 -ה     

 . מיעוט בשימוש באקורד המשולש כשלד בסיסי לשירי הזמר •

העדפה בולטת של תנועה מלודית צועדת ושימוש מועט בקפיצות גדולות וקפיצות  •

 . דיסוננטיות

 .שימוש בתבניות מלודיות אופייניות במגוון ווריאנטים ריתמיים ומלודיים •

 . האאולית 7 -ת את המדרגה השימוש במגוון תבניות קדנציאליות המכילו •

תהליך הדרגתי , האאולית כתוחמת המנעד 7 - הבלטת המדרגה ה, מנעד מצומצם יחסית •

 . של פריסת המנעד ושימוש בשיא מנעדי

תמלילים מן , שירי משוררים ופזמונאים: שימוש במקורות טקסטואליים עבריים שונים •

 . המקרא וממקורות יהודיים נוספים

הורות , שירי עבודה ומולדת, שירי חגים ומועדים, ות של שירי ילדיםחטיבות תוכן בולט •

 .ושירי רועים

 . הברתיות עקרונית •
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 .עם חריגות קלות, התאמה עקרונית בין ההטעמה הטקסטואלית להטעמה המוסיקלית •

 .קשרים בין החריזה הטקסטואלית לחריזה המוסיקלית •

 .רוח הכללי של התמלילכשהלחן מבטא את הלך ה, קשר עקרוני בין תמליל ולחן •

 .הלחנה סטרופית •

 .שמירה על פעמה ברורה ואופי מוטורי ברבים מן השירים •

 . שימוש במשקלים זוגיים ואחדות משקלית לאורך השיר •

 . שימוש בערכים ריתמיים פשוטים ובתבניות ריתמיות בסיסיות חוזרות •

 . בעיקר בשירי ההורה, שימוש תכוף יחסית בתבניות סינקופטיות •

 ".nשתיים בחזקת "טים מוסיקליים הנגזרים מנוסחת משפ •

 . משפטים חוזרים ומשפטים המשכיים, משפטים פריודיים •

 . דו חלקיים או לעיתים רחוקות יותר תלת חלקיים, מבנים חד חלקיים •

  

כך שיחד הם יוצרים סגנון חדש בעל , ל בשיריו באופן אורגני"ולבה משלב את המאפיינים הנ

   130.ך הוא יוצר קורפוס שירים המתאפיין באחדות סגנונית מרשימהכ. גוון ארצישראלי

אל תראוני שאני : "בין שירי הזמר המביאים לידי ביטוי מובהק את הסגנון הארצישראלי

" בשדה" ,)8' שיר מס" (במעגל", )5' שיר מס" (באגוזים נשחקה", )3' שיר מס" (שחרחורת

שיר " (הברד", )12' שיר מס" (דגל ישראל", )10' שיר מס" (גשם משמיים רד, )9' שיר מס(

' שיר מס" (הורה מדורה" ,)24' שיר מס" (הורה כאן" ,)23' שיר מס" (הורה הרים", )15' מס

יום ", )35' שיר מס" (יום הגז", )33' שיר מס" (זמר לשבועות" ,)27' שיר מס" (הכדור" ,)25

" לשיבולת ,)46' שיר מס" (קטןלי טלה ", )39' שיר מס" (כד קטן", )36' שיר מס" (הולדת

" על ראש הר חרמון" ,)56' שיר מס" (סתיו", )53' שיר מס" (מרגנית חיננית", )49' שיר מס(

' שיר מס" (רמי רם רץ לגן) "64' שיר מס" (רוח" ,)63' שיר מס" (ראש השנה", )58' שיר מס(

, )71' שיר מס" (םשיר הביכורי" ,)69' שיר מס" (שיר אסיף", )66' שיר מס" (שבת", )65

שיר " ,)76' שיר מס" (שיר השתיל",)73' שיר מס" (שיר החנוכה" ,)72' שיר מס" (שיר הגשם"

  .  ועוד) 81' שיר מס" (שיר לפסח", )80' שיר מס" (לנטע

ניכרת השפעתם של המקורות המוסיקליים הראשוניים אליהם נחשף , בקבוצת שירי זמר

  :ולבה בילדותו שהוזכרו קודם לכן

מאפייני השפה הטונאלית האופיינית למוסיקה המערבית  ":מערביים"מאפיינים . א

למרות . ולחלק ניכר מרפרטואר שירי העם האירופאים, 1600-1900האמנותית בשנים 

מובן כי לא ניתן היה להתעלם , ניסיונם של מלחיני הזמר העברי המוקדם ליצור סגנון חדש

                                                 
130
ואין להבין מהדברים כי כל המאפיינים , ל"ניתן למצוא בקורפוס השירים שילובים שונים של המאפיינים הנ 

  . תקפים לגבי כל שירי הזמר
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ואכן ניתן למצוא . עליה התחנכו רבים מהםבאופן גורף משורשי המוסיקה המערבית 

  : בין המאפיינים של אלה. ברפרטואר הזמר העברי שירים רבים מספור הנושאים אופי מערבי

 . ורי'העדפה בולטת לסולם המז •

 .ורי כשלד בסיסי לשיר'שימוש באקורד המז •

 .כמדרגה דומיננטית 5 -הענקת משנה תוקף למדרגה ה •

 .לטוניקה שמעליה 5 -מת בין המדרגה השימוש בקוורטה מלודית הממוק •

 . כצליל יסוד זמני בחלקו השני של השיר 5 - חיזוק המדרגה ה •

 . שימוש בטון המוביל ומתן תוקף לצליל האוקטבה כצליל מטרה •

  

יוצאים "ביניהם , אלה באים לידי ביטוי במספר קטן יחסית של שירי זמר של ולבה מאפיינים

שיר לכת ", )54' שיר מס" (נחש הנייר", )44' שיר מס" (רג בעמ"ל", )38' שיר מס" (אנחנו

שיר " - שני שירי זמר נוספים  131).79' שיר מס" (2' שיר לכת מס"ו) 78' שיר מס" (1' מס

המבוססים באופן מלא על הסולם ) 60' שיר מס" (צבת בצבת עשויה"ו) 70' שיר מס" (בוקר

מה לשירי עם ממדינות שונות באירופה בדו, "עממי -מערבי "נושאים גם הם אופי , הפנטטוני

    132.המבוססים על סולם זה

מאפייני הזמר הרוסי העממי שעל ברכיו גדלו רבים מן העולים  ":רוסיים"מאפיינים . ב

  : ביניהם, ממדינות חבר העמים

 . העדפה בולטת לסולם המינורי •

 . ור המקביל במהלך השיר'מעבר למז •

 . מנעד רחב יחסית •

 . ם שבורים וקפיצות מלודיות גדולותתבניות של אקורדי •

 . סקוונצות מלודיות •

  

) 74' שיר מס" (שיר הספנים: "מאפיינים אלה באים לידי ביטוי באופן בולט רק בשני שירי זמר

  .  שניהם יוצאי דופן בקורפוס, )42' שיר מס" (כיתתנו בלילה צועדת"ו

ים שרווחו בקהילות ובעיירות מאפייני השירים והריקודים החסידי ":חסידיים"מאפיינים . ג

 :ביניהם, 19 -היהודיות במזרח אירופה במאה ה

 .טמפו מהיר ואופי ריקודי •

לעיתים בתבנית של הפסקה על חלקה החזק של הפעמה (חזרות רציפות על צלילים  •

 ).וצליל על חלקה החלש של הפעמה

                                                 
131
הכוונה היא כי כל אחד משירי הזמר מביא לידי . לא כל המאפיינים באים לידי ביטוי בכל השירים אשר צויינו 

  .  כך גם ברשימות שירי הזמר שתובאנה בהמשך. מאפייניםביטוי כמה מן ה
132
המבוססת לעיתים קרובות על , מוסיקה של תרבויות המזרח הרחוקאם כי ניתן להצביע גם על קשרם ל 

  . שורות פנטטוניות
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 133.לצליל היסוד שמעליה 5 - תבנית מלודית של קוורטה חוזרת בין המדרגה ה •

 .קפיצות בין צלילי האקורד וקפיצות של אוקטבה •

 . סקוונצות מלודיות •

 . התבססות על סולמות אשר חלקם מתאפיינים בהעדר חפיפה אוקטבית •

  

מאפיינים אלה באים לידי ביטוי ברמות שונות בכל ההורות שאינן מושתתות על תמליל 

עובדה כי המאפיינים עצם ה). 26' שיר מס" (הורה סחרחורת"וכן ב) 17-22' שירים מס(

מצביעה על הקשר ההדוק שעושה ולבה , החסידיים באים לידי ביטוי אך ורק בריקודי ההורה

ליצור בסגנון זה דווקא בריקודים " מרשה לעצמו"יתכן כי הוא . בין המוסיקה החסידית לריקוד

יים שכן המאפיינים המוסיקליים הם אינסטרומנטליים באופ, ללא תמליל המיועדים לנגינה

 .  ואינם מתאימים לביצוע ווקאלי

. שפורטו לעיל באות לידי ביטוי בקבוצה קטנה יחסית של שירים" חיצוניות"ההשפעות ה

על סגנונו המוסיקלי של השיר ומקנות לו אופי שאיננו " משתלטות"במקרים אחדים הן 

) 44' מס שיר" (ג בעמר"ל"ו) 38' שיר מס" (יוצאים אנחנו"כך למשל בשירים . ארצישראלי

העשוי ) 74' שיר מס" (שיר הספנים"או ב, אירופאים-אשר יכלו בנקל לשמש כשירי עם מערב

חל שילוב אורגני יותר בין , אולם במקרים אחרים. להישמע לאוזננו כמארש רוסי טיפוסי

  ,  )55' שיר מס" (סוכתי"כך למשל בשירים , לסגנון הארצישראלי" חיצונית"ההשפעה ה

  ).21' שיר מס" (5' הורה מס"ו) 19' שיר מס" (3' הורה מס) "26' שיר מס( "הורה סחרחורת"

אליה , אחת ההשפעות הבולטות על הסגנון הארצישראלי היא המוסיקה הערבית המקומית

מובן כי מפאת שונותה הבסיסית מהמוסיקה . נחשפו המלחינים בעת נדודיהם בארץ

יה עליהם לבחור מתוכה את אותם וה, הם לא יכלו לאמצה לחיקם כפי שהיא, המערבית

בדומה למלחינים אחרים , ואכן ולבה. האלמנטים שיכלו להשתלב בסגנון החדש ולתמוך בו

  : אימץ לעצמו כמה אלמנטים האופייניים למוסיקה הערבית, בני תקופתו

 . חיקוי מיקרוטונאליות •

 .  תפיסת זמן חופשית •

  .  קות את ריקודי הדבקהשימוש בתבניות ריתמיות מוטוריות בטמפו מהיר המח •

 . המונמכת 2 - שימוש במדרגה ה •

 .  שימוש במדרגה גמישה •

 . נוימות ומליסמות מלודיות עיטוריות המשלבות •

  . שימוש בווקאליזות •

                                                 
133
לצליל היסוד  4 -הממוקמת בין המדרגה ה, האופיינית לולבה" הקוורטה החוזרת"זאת בניגוד לתבנית  

  . ודוס האאולישתחתיה במ
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או תבנית , שימוש בתבנית ריתמית של שמינית מנוקדת וחלק שש עשרה שלאחריה רבע •

 . ארוך יחסיתשל רבע מנוקד ושני חלקי שש עשרה שלאחריה ערך ריתמי 

  

הם  אולם בשלושה שירים, מאפיינים אלה באים לידי ביטוי בקבוצה נכבדת של שירי זמר

שיר " (שה"ו) 47' שיר מס" (לילה רד", )6' שיר מס" (בגליל: "לוקחים חלק משמעותי במיוחד

  ). 67' מס

 השפעות"מהווים עבור ולבה " חסידיים"וה" רוסיים"ה, "מערביים"בעוד שהמאפיינים ה

הרי , עליו" משתלטות"המטשטשות לעיתים את סגנונו הארצישראלי של השיר ואף " חיצוניות

, שהאלמנטים הערביים משתלבים להם באופן אורגני יחד עם מאפייני הסגנון הארצישראלי

כך למשל ניתן למצוא . נטמעים בו והופכים למעשה לחלק בלתי נפרד ממנו, תומכים בזהותו

חיקוי , )76' שיר מס" (שיר השתיל"וב) 68' שיר מס" (שה וגדי"ב  מקצבי דבקה אופייניים

תפיסת זמן , )56' שיר מס" (סתיו"וב) 16' שיר מס" (הוי ארצי מולדיתי"מיקרוטונאליות  ב

  'שיר מס" (הברד"המונמכת ב 2 - שימוש במדרגה ה, "האסיף"וב" ראש השנה"חופשית ב

' שיר מס" (קציר בנגב"במדרגה גמישה בשימוש , )10' שיר מס" (גשם משמיים רד"וב) 15

אל תראוני שאני "שימוש עקבי בנוימות ומליסמות ב, )34' שיר מס" (חלב עיזים"וב) 62

" קציר בנגב"ושימוש בווקאליזה ב, )33' שיר מס" (זמר לשבועות"וב) 3' שיר מס" (שחרחורת

  ).48' שיר מס" (לקטיף"וב) 62' שיר מס(

. כשהאלמנטים הערביים מוטמעים בו, הסגנון הארצישראלי שירים אלה מייצגים נאמנה את

, לעיתים קרובות נראה כי השימוש בהם מקבל תמיכה גם מהתוכן החוץ מוסיקלי של התמליל

נופי , עבודת הכפיים -אך לרוב מתקשר לאורח החיים המזרחי , שאינו בהכרח מזרחי מובהק

ולבה את חיי ההווה של העם  נראה כי האלמנטים המזרחיים מסמלים עבור .'הארץ וכד

אותו עבר רחוק בו ישב במולדתו , אך גם את הקשר אל עברו, היהודי במולדתו החדשה

, המוסיקה הרוסית והמוסיקה החסידית, אירופאית- זאת בעוד שהמוסיקה המערב. במזרח

אך , עבר אשר לא ניתן להתעלם ממנו מחד, מסמלות עבורו את עברו של העם היהודי בגלות

סגנונות אלו באים לידי , על כן. אינו יכול לייצג ולשקף נאמנה את ההווה המתחדש, ךמאיד

ולעיתים אף , אינם נטמעים בסגנון הארצישראלי, ביטוי במספר מועט יחסית של שירי זמר

  . על סגנונו של השיר" משתלטים"

ישראל  נראה כי ולבה מייצג היטב את קבוצת המלחינים שפעלה בארץ, על פי ממצאי המחקר

הקבוצה כוללת . לעיצובו של סגנון מוסיקלי ארצישראלי 20 -של המאה ה 20 -החל משנות ה

לצד מלחינים שלא דבקו בו באופן , מלחינים שדבקו באופן מלא ועקבי בסגנון החדש שפיתחו

, שכן אחדים משיריו, ולבה אמנם לא התמסר באופן מוחלט לסגנון הארצישראלי. מלא ועקבי

אולם בשירי הזמר בהם השתמש במאפיינים , "חיצוניות"יינים בהשפעות מתאפ, כאמור

  . במרכיבי הסגנון" קיצונית"ניתן למצוא דבקות , הסגנוניים הארצישראליים
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אלה , ניתן לפרוס את שירי הזמר של ולבה על פני ציר שבקצהו האחד ימצאו מרביתם

השני ימצאו שירים מועטים  ובקצהו, המביאים לידי ביטוי מובהק את הסגנון הארצישראלי

באמצעו של הציר ימצאו השירים בהם ). רוסי או חסידי, מערבי(בולט " חיצוני"הנושאים אופי 

  ". חיצוניות"חלה תשלובת של הסגנון הארצישראלי עם ההשפעות ה

תורמים לפשטות , רבים מן המאפיינים המוסיקליים שהוזכרו כמאפייני הסגנון הארצישראלי

העולה בקנה אחד עם היותם שירים עממיים המופנים מלכתחילה לקהל , הזמריחסית בשירי 

לא מעט משירי . וכן עם אורח החיים הפשוט שאפיין את חיי החלוצים בארץ, יעד רחב

שיר " (באגוזים נשחקה"ביניהם , הקורפוס מתאפיינים בפשטות בכל הפרמטרים המוסיקליים

' שיר מס" (מרגנית חיננית", )39' שיר מס" (טןכד ק", )36' שיר מס" (יום הולדת", )5' מס

, )61' שיר מס" (קוקיה", )58' שיר מס" (על ראש הר חרמון", )55' שיר מס" (סוכתי", )53

בחלק לא מבוטל מן , יחד עם זאת. ועוד) 80' שיר מס" (שיר לנטע", )66' שיר מס" (שבת"

מת מורכבותם ומורידה את השירים ניכרת מגמה בולטת של נועזות מוסיקלית המעלה את ר

  : המורכבות המוסיקלית עשויה לבוא לידי ביטוי בכמה רמות. רמת קליטותם

  :מורכבות מלודית

 . שימוש נועז בכרומטיזציות •

 .שימוש בשורות סולמיות בהן מדרגה גמישה או שורות נעדרות חפיפה אוקטבית •

 . חוסר בהירות של צליל היסוד •

 . שונותבין שתי שורות סולמיות " מאבק" •

 . מרווחים ומהלכים מלודיים קשים לקליטה ולשירה •

 . טווח מנעד רחב •

 . טסיטורה שאינה מתאימה לקולות בלתי מיומנים •

 .מליסמתיות מוגברת •

  : מורכבות ריתמית

 . שינויי טמפו במהלך השיר •

 . חוסר תאום בין תוכן השיר לבין הטמפו •

 . הפעמהלעיתים תוך שינוי יחידת , שינויי משקל במהלך השיר •

 . חלוקה זוגית של הפעמה בסמיכות לחלוקתה המשולשת •

 .טשטוש הפעמה •

  . ריבוי תבניות ריתמיות והעדר סדירות שלהן •

  : מורכבות מבנית

 . ביסוס השיר על משפט המשכי •

 . שבירת הסימטרייה המבנית של המשפט המוסיקלי •

 . העדר חזרות •
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אולם הופעותיהם בולטות מאוד , המרבית המאפיינים שצויינו לעיל אינם שכיחים אצל ולב

המורכבות חודרת לכל , לעיתים רחוקות. ויוצרות בחלק מהשירים רמת מורכבות גבוהה

נוצר , לעיתים קרובות יותר). 67' שיר מס" (שה"כך למשל בשיר , הפרמטרים המוסיקליים

בעוד שפרמטר אחד מציג רמת : חוסר תאום ברמת המורכבות של הפרמטרים המוסיקליים

כך למשל . פרמטרים אחרים עשויים להציג דווקא רמת מורכבות נמוכה, ורכבות גבוההמ

הקרן "ו) 15' שיר מס" (הברד", )64' שיר מס" (רוח", )2' שיר מס" (אל הכוכב"בשירים 

  ). 31' שיר מס" (הקיימת לישראל

על  מקשים, ברמת הקליטות של השיר" פוגעים"אין ספק כי גילוייה השונים של המורכבות 

לא רבים משירי , ואכן. ביצועו ובכך מקטינים את סיכוייו להיקלט כשיר עם השגור בפי כל

שיר " (שבת: "ביניהם, הזמר של ולבה תפסו את מקומם ברפרטואר הזמר העברי השמיש

" באגוזים נשחקה", 134)72' שיר מס" (שיר הגשם", )76' שיר מס" (שיר השתיל", )66' מס

, )25' שיר מס" (הורה מדורה", )55' שיר מס" (סוכתי", )39' שיר מס(" כד קטן", )5' שיר מס(

' שיר מס" (שיר הספנים"ו) 63' שיר מס" (ראש השנה", )26' שיר מס" (הורה סחרחורת"

. יתכן מאוד כי פשטותם היא זו שעזרה להם לתפוס מקום מרכזי ברפרטואר השמיש). 74

לא גם למכלול שירי הזמר של מלחינים תופעה זו איננה אופיינית רק לקורפוס המחקר א

  . שרק מעטים משיריהם נכנסו לרפרטואר השמיש, אחרים

וברבים משיריו ניתן למצוא מהלכים , ולבה מתייחד בכושר המצאה מוסיקלי פורה במיוחד

, בכך הוא מעניק מידה של ייחודיות כמעט לכל שיר. נועזים ובלתי צפויים, מקוריים, מגוונים

להלן מספר דוגמאות לרעיונות מוסיקליים מקוריים . מיתר השירים בקורפוסהמבדילה אותו 

  : בהם עשה שימוש

שיר " (שיר הגשם"כך ב. קיצור הברות של רבע למשך שמינית באמצעות הפסקות ביניהן •

 ).39' שיר מס" (כד קטן"וב) 72' מס

כך . ם אותוהענקת פרשנות ייחודית לתמליל על ידי בחירה במאפיינים מוסיקליים הסותרי •

 ).65' שיר מס" (רמי רם רץ לגן"וב) 70' שיר מס" (שיר בוקר"ב

' שיר מס" (דוד ירח בשמים"כך ב. בין שורות סולמיות המייצגות תרבויות שונות" מאבק" •

 ). 37' שיר מס" (יום פורים חג הוא לנו"וב) 13

 ). 8' יר מסש" (במעגל"כך ב". מערבית"לקוורטה ה" ארצישראלית"בין הקוורטה ה" מאבק" •

 ).8' שיר מס" (במעגל"כך . על תפקיד צליל היסוד 4 - ל 1 -בין המדרגה ה" מאבק" •

שיר " (מהבהבת השלהבת"כך ב". מראות"ציור בצלילים המתאר לא רק קולות אלא גם  •

 ).50' מס

 ).77' שיר מס" (שיר ידעתי"כך ב. הזזה בתוך שורה סולמית נעדרת חפיפה אוקטבית •

                                                 
134
  .ידוע לציבור הרחב" שיר הגשם"רק חלקו הראשון של  
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כך . מוסיקלי העוסק בנגינה וזמרה לבין מליסמתיות וווקאליזותקשר בין תוכן חוץ  •

 ).48' שיר מס" (לקטיף"ב

 ).54' שיר מס" (נחש הנייר"כך ב. ניגוד קיצוני בין דיאטוניקה לכרומטיקה •

חוסר תאום בין הטעמה מוסיקלית להטעמה טקסטואלית במטרה ליצור אינטונציה  •

 ).  35' שיר מס" (יום הגז"כך ב. ייחודית

 שיר " (שה וגדי"כך ב. בנה צורני ייחודי של משפטים משתנים שביניהם משפט חוזרמ •

 ).68' מס     

שיר        " (צבת בצבת עשויה"כך ב. שימוש בלעדי בשורה הפנטטונית וניצולה לקאנון •

 ).60' מס

תוך הרחבת מלאי הצלילים באמצעות , הלחנה בטווח מנעד מצומצם של פנטקורד •

 ).6' שיר מס" (גלילב"כך ב. אלטרציות

חלב "כך ב. שימוש במדרגה גמישה אשר לכל אחת מהתגלמויותיה תפקיד תחבירי קבוע •

 ).47' שיר מס" (לילה רד"וב) 34' שיר מס" (עיזים

שבירת הסימטריה של המשפט המוסיקלי והטקסטואלי על ידי הוספה של הברה חסרת  •

  ). 2גרסה , 45' שיר מס" (לחנוכה"כך ב. משמעות לטקסט

  

מובן שרבים ממהלכים אלה מעלים את רמת המורכבות בשיר ובכך מקטינים את סיכוייו 

לשלם את "ומוכן , אך נראה כי ולבה אינו חושש מכך, להיקלט כשיר עם בקרב הציבור הרחב

ובלבד שיישאר נאמן לעקרונותיו , בכך שחלק משיריו לא יימנו על הרפרטואר השמיש" המחיר

  . המוסיקליים

  

  היצירה של ולבה מכלולכום סי. ב1

 - האחת : ילדותו של ולבה טומנת בחובה שתי מגמות העתידות להשפיע על עיצוב אישיותו

, חרף התנגדות אביו, סקרנותו ושאיפתו המתמדת ללמוד ולהתפתח בתחום המוסיקה

לעלייתו שהביאה בסופו של דבר , התעניינותו ההולכת וגוברת במפעל הציוני -והשנייה 

, בראשית דרכו בארץ. תשארנה שתי מגמות אלו שלובות בחייו, ראה כי מכאן ואילךנ. ארצה

קיבלה אהבתו העזה , בשלב זה. נרתם ולבה להגשמת המפעל הציוני דרך עבודת הכפיים

עד , אך עם הזמן הלכה ותפסה מקום משמעותי יותר בחייו, למוסיקה את ביטויה רק כתחביב

באמצעות כל אחד מעיסוקיו . ור פרנסתו הבלעדישלבסוף הפכה לעיסוקו העיקרי ולמק

   :המשיך ולבה להגשים את האידיאולוגיה בה האמין, המוסיקליים

ולבה שילב בין מוסיקה לחינוך תוך  :וניצוח על מקהלות ותזמורות הוראת מוסיקה •

הוא התייחס . הבנה שהמוסיקה עומדת לרשות החינוך והחינוך עומד לרשות המוסיקה

מוסיקליים -ל כלי חינוכי שבאמצעותו יוכל להקנות לתלמידיו ערכים חוץאל המוסיקה כא
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הקנה לתלמידיו מיומנויות , במקביל. ולאחדם לגוף מלוכד בעל מטרות וחזון משותפים

נגינה בכלים והיכרות עם , שירה מדויקת והפקה קולית נכונה, מוסיקליות של הקשבה

יחסים הדדית זו בין מוסיקה לחינוך נראה כי מערכת . מרכיביה הבסיסיים של המוסיקה

ואפשרה לו להעביר לדורות הבאים חזון , ליוותה את ולבה לאורך שנות עבודתו כמורה

 . ציוני ומוסיקלי משולב

עיסוקו של ולבה בחיבור שירי הזמר אפשר לו לממש את ערכיו : שירי הזמר הלחנת •

תמלילים עבריים  שירי הזמר מושתתים על -ראשית . האידיאולוגים בכמה היבטים

המצייתים לרוב לחוקי ההגייה הארצישראלית ובכך נותנים תוקף לשפה העברית 

אלא גם כשפת , המתחדשת התופסת את מקומה בהדרגה לא רק כשפה מדוברת

החיבור לתמלילנים המבטאים במילים את  -שנית . התרבות והחינוך הארצישראליים

מאפשר יצירה כוללת המהווה ביטוי  ,הריחות והקולות החדשים, המראות, החוויות

זאת בניגוד ליצירות אינסטרומנטליות המסוגלות להעביר . קונקרטי של החזון הציוני

נראה כי ולבה בחר בקפידה את התמלילים . מסרים חוץ מוסיקליים באופן עקיף בלבד

העבודה , שירי המולדת: המביעים ברובם את תקומת הארץ על היבטיה השונים, ללחניו

שירי החג והמועד המחברים מחדש ; רועים היוצרים חיבור מחודש של העם אל אדמתווה

שירי הילדים הנותנים ; נושנה-את העם אל מורשתו היהודית תוך זיקה למולדתו החדשה

החל ממפגש עם הטבע הארצישראלי וכלה , קולקטיבי לחוויות מעולם הטף-ביטוי תרבותי

ך וממקורות יהודיים "ותמלילים מן התנ; בתי הספרבפעילויות יומיומיות בגני הילדים וב

בעצם השאיפה ליצור סגנון . נוספים היוצרים חיבור בין העתיק לחדש ובין הדתי לחילוני

בנייתה : ראה ולבה את הגשמתה של המשימה הלאומית לה היה שותף, מוסיקלי חדש

  . תרבות האומה העברית בארץ ישראלשל מחדש 

ולבה את חותמו על חיי המוסיקה והתרבות בישראל באופן בתחום שירי הזמר השאיר 

הן בשירים עצמם שאחדים מהם מהווים עד היום נכסי צאן ברזל של , המשמעותי ביותר

זאת למרות מספרם הקטן יחסית של . והן בעיצובו של הסגנון הארצישראלי, הזמר העברי

אחרים בני התקופה בהשוואה למפעלי הזמר של מלחינים , פחות ממאה שירים -שיריו 

נראה כי הסיבה למיעוט שיריו היא שחיבורם היווה רק . הכוללים לעיתים מאות שירים

 .  אחד ממגוון עיסוקיו המוסיקליים

באה , אין ספק כי בפנייתו של ולבה לחיבור יצירות אמנותיות: יצירות אמנותיות הלחנת •

יתן להבחין ביצירתו נ. לידי ביטוי גם שאיפתו לממש את ההשכלה המוסיקלית שרכש

אנרים 'הלחנה בז -האחת : בשתי מגמות התופסות מקום זו לצד זו באינטגרציה מלאה

, קנטטות, סונטות, רטי'קונצ, רביעיות מיתרים, מסורתיים כגון סימפוניות -מערביים 

ומעיד , אמנותית -בכך מפגין ולבה את בקיאותו במוסיקה המערבית . 'אורטוריות וכד

אנרים המערביים 'לתוך הז - השנייה . תייכותו לעולם מוסיקלי רחבבפומבי על הש
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תוך ניסיון , יוצק ולבה תכנים מוסיקליים המשקפים את רוח התקופה והמקום, המסורתיים

, את זאת הוא עושה תוך שילוב חומרים עממיים. להקנות ליצירות גוון ישראלי ייחודי

נראה כי . פה מוקדמת יותר בחייולעיתים קרובות תוך שילוב שירי זמר שחיבר בתקו

שילובן של שתי המגמות מגיע לשיאו בחיבור השירים האמנותיים לקול ופסנתר 

בכך הוא מעניק להם תוקף חדש . המבוססים ברובם על שירי הזמר שהלחין מוקדם יותר

  .  אך מאידך מאפשר את ביצועם במסגרות אמנותיות, שמחד אינו גורע מאיכותם העממית

והפעם כחוקר , גם כאן מביא ולבה לידי ביטוי את עניינו במפעל הציוני: יוגלויקמחקר מוס •

במטרה לחשוף את הקשרים בין המוסיקה של , המתחקה אחר זמרת ישראל למקורותיה

ולבה האמין שקיים . העם העברי במולדתו העתיקה לבין המוסיקה במולדתו המתחדשת

  135.לעיצוב תרבות ישראל המתחדשתקשר הדוק בין שתי התרבויות והכיר בחשיבותו 

  

כאשר חלה הקבלה ברורה בין , עובר ולבה מן התת מודע אל המודע, בתהליך הדרגתי

בראשית : רכישת ההשכלה המוסיקלית לבין תחומי העיסוק המוסיקליים אליהם הוא פונה

האינטואיציה ועל הידיעות , דרכו הוא מבסס את פעילותו המוסיקלית בעיקר על הכישרון

בבתי , בשיעורים הפרטיים שנתן לתלמידים, כך במרבית שירי הזמר שחיבר. רכש בילדותוש

אולם ככל שהעמיק את ידיעותיו והעשיר . הספר בהם עבד וכן במקהלות ובתזמורות שהקים

של התהליך  שיאו. הקדיש יותר מזמנו לחיבור יצירות אמנותיות, את השכלתו המוסיקלית

בה התאמץ ולבה להעניק , זמרת ישראל למקורותיההוא בעבודת המחקר שעשה על 

לכיוונים המוסיקליים אליהם פנה באופן אינטואיטיבי בשלב מוקדם יותר " הצדקה היסטורית"

מזינה עתה , אותה נטייה בלתי מודעת שבגינה החל להלחין שירי זמר בראשית דרכו. בחייו

  . כיוון מחקרי הנבחן באמצעים מדעיים

המהווים חלקים , ניכר שיש מכנה משותף ברור בין כל מרכיביו, ל ולבהעל על פועלו ש-במבט

אשר כל אחד מהם עומד בפני עצמו , מכלול זה מורכב ממגוון תחומי עיסוק. במכלול אורגני

אך קיימים ביניהם יחסי גומלין הדוקים עד שנראה כי קשה להפרידם זה , כפן חשוב בחייו

לאורך כל חייו והגשים את אותם הרעיונות בכל  ולבה מתגלה כמי שהלך באותה דרך. מזה

  . תחומי פעילותו

  

   שירי הזמר של ולבה כיום. ג1

שירי זמר של ולבה עודנה נמנית על רפרטואר הזמר  10 -רק קבוצה קטנה של כ, כאמור

אחדים מן השירים לא רק : אך נראה שלא הכמות קובעת כי אם האיכות. העברי השמיש

אלא מושרים ונרקדים בתכיפות גבוהה ומוכרים לכלל , מישנמנים על הרפרטואר הש

) 55' שיר מס" (סוכתי"ו) 39' שיר מס" (כד קטן"כך למשל השירים . האוכלוסיה לדורותיה

                                                 
135
   .12 'עמ ,ראה דבריו של ולבה 
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החל מפעוטות וכלה , המהווים חלק בלתי נפרד מחייו התרבותיים של כל יהודי בישראל

  . לעדיהםוקשה לדמיין את חג הסוכות או את חג החנוכה ב, בקשישים

וכי , נראה כי שמו של ולבה כיוצר ואיש תרבות נפקד מן הזכרון הקולקטיבי, לעומת זאת

, הציבור הרחב בישראל איננו מודע לתרומתו החשובה לעולם התרבות והמוסיקה בכלל

לא  חוסר מודעות זה נובע מכך שולבהייתכן ש, ספיבק. לטענו של י. ולזמר העברי בפרט

בשנים האחרונות חלה  136.הםשל לקדם את יחסי הציבור שידעו םאותם מלחינינמנה על 

 137.הבאה לידי ביטוי במגוון פעילויות, מסויימת במודעות הציבורית לולבה ופועלו" תחייה"

אם כי עדיין לא , נראה כי אלו העלו באופן ניכר את יואל ולבה ופועלו למודעות הציבורית

  . במידה ראויה

  

  כיווני מחקר נוספים. ד1

חקר זה התמקדתי באופן בלעדי בבדיקת המאפיינים המוסיקליים של שירי הזמר במ

קולית -כיוון מחקר מעניין יהיה להשוות בין שירי הזמר בגרסתם החד. העממיים של ולבה

זאת תוך ניסיון לבדוק . לבין העיבודים האמנותיים שהתקין לחלקם בשלב מאוחר יותר בחייו

, בה לשירים תואמת את ההרמוניה הנגזרת מן המלודיההאם הפרשנות ההרמונית שנותן ול

, כמו כן. או דווקא מתרחק ממנו, והאם הטיפול ההרמוני מאשש את הסגנון הארצישראלי

מעניין יהיה לבדוק באופן מקיף את השפה המוסיקלית המאפיינת את יצירותיו האמנותיות 

  . הזמר שהלחיןולראות באיזו מידה מושפע סגנונו המוסיקלי משירי , של ולבה

  

  

  

  

  

  

                                                 
136
נדלה בתאריך , "]רוקדים"נכתב במקור לביטאון , גרסה אלקטרונית" [הורה מדורה. "ספיבק יוסף 

27.9.2009 .http://www.zemereshet.co.il/biography.asp?artists_id=134&id=70 
137
נחנך ביפו רחוב על  2005בשנת  ;ערב לזכרו של ולבה "אפעל"קיים סמינר  2002ו בשבט בשנת "חג הטב 

 אילה בעריכת" ל שירי משחק לילדים"ד גימ"יו"יצאה לאור החוברת  2006בשנת  ;שמו כאות הוקרה על פועלו
וכן ניתוח מוסיקלי , תםבאמצעוצעות להפעלות יצירתיות ה, של ולבה ילדיםהשירי מ הכוללת אסופהולבה - יפתח

התקיים  2007בחודש מאי ; ר קרן דובנוב"ר שרה זמיר וניתוח לשוני של הבלשנית ד"של המוסיקלוגית ד
מאת המלחינה " במעגל"בו בוצעה היצירה  הצעירה "העפרוני"אילן קונצרט בביצוע מקהלת -באוניברסיטת בר

העמותה הוציאה  2008במרץ ; "לילדים י משחקל שיר"ד גימ"יו"המבוססת על , ישווילי'חנה אגהישראלית 
במסגרת אתר האינטרנט של עמותת  ;ולבה יראשותו של נחום היימן תקליטור משירבלשימור הזמר העברי 

וכן , הועלו לאחרונה כל מילות ותווי השירים של ולבה - פרויקט חרום להצלת הזמר העברי המוקדם  -" זמרשת"
כולל , "זמרשת"שיריו משתלבים דרך קבע באירועי שירת הרבים של , כןכמו . הקלטות של רבים מן השירים

סרט דוקומנטרי על יואל  -" תזמורת המיתרים"הופק  2009באביב ; שירים שאינם בהכרח מוכרים לציבור הרחב
  . אביב-במסגרת הסדנה להפקת טלויזיה דוקומנטרית של הסינמטק בתל, ולבה
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  .19.2.2007ראיון מתאריך . אילה, ולבה- יפתח

  

ספרון  .משירי המלחין יואל ולבה: הורה סחרחורת". הקדמה אישית. "אילה, ולבה- יפתח

  .)2008, העמותה למורשת הזמר העברי( עורך, נחום היימן. תקליטור

  

  "אביב ושכרה בצידה- רית בתלפגישה מק: הדסה ביריביס ויואל ולבה. "אילה, ולבה- יפתח

  .10.9.2009נדלה בתאריך ] גרסה אלקטרונית[, )2009(

http://www.zemereshet.co.il/biography.asp?artists_id=134&id=87   
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נמצא בעיזבון  .נוספים ביבליוגרפיםאין פרטים ( "תולדות חייו: יואל ולבה". אילה, ולבה- יפתח

  .)אביב-תלת באוניברסיטת המלחין בארכיון למוסיקה ישראלי

  

  .9 ,1975מאי  15 ,על המשמר". עיון מוסיקולוגי. "יזהר, ירון

  

  ר לשם חיבו. זמרת ההמנונים של הערבים האורתודוכסים והיוונים בישראל. דליה, כהן

  .)1967, האוניברסיטה העברית( "דוקטור לפילוסופיה"קבלת 

  

  .)1979, אקדמון: ירושלים( ידע ושמע. דליה, כהן

  

  . )ו"תשמ, מאגנס: ירושלים( מזרח ומערב במוסיקה. דליה, כהן

  

  .)2006, אור תו: סבא-כפר( הסולם והמקאם במסורת המוסיקלית הערבית. דוד, מועלם

  

  .1954יוני  4 ,הארץ". קונצרט המקהלות. "שמואל, מטלון

  

 .נוספים יוגרפיםביבלאין פרטים (. ראיון עם יואל ולבה -תכנית רדיו . עורכת, רבקה, מיכאלי

  .)אביב-תלבעיזבון המלחין בארכיון למוסיקה ישראלית באוניברסיטת  תנמצאההקלטה 

   

  . 16 ,1975מאי  28 ,הארץ". מוסיקולוגיה עברית. "נתן, מישורי

  

המרכז : אביב-תל( 2. שירי עבודה ומולדת .קובץ לשירה בציבור. עורך, ניסים, נסימוב

  .)1947, לתרבות

  

אין פרטים . כתבה מתוך העיתונות. (1975אפריל  3". הלכה ספינתי להאמבורג". עדית, נעמן

  נמצא בעיזבון המלחין בארכיון למוסיקה ישראלית באוניברסיטת  .ביבליוגרפים נוספים

  .)ביבא-תל

  

נדלה , "]רוקדים"נכתב במקור לביטאון , גרסה אלקטרונית" [הורה מדורה. "יוסף, ספיבק

. 27.9.2009בתאריך 

http://www.zemereshet.co.il/biography.asp?artists_id=134&id=70  

  

  .)ה"תשס, כליל: סבא- כפר( .'כרך ב+ ' כרך א הרמון שירים. ציפי, פליישר
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. "בארץ ישראל 40 -וה 30 -פעולתה המוסיקלית של ברכה צפירה בשנות ה. גילה, פלם

  .)1982, העברית ירושליםהאוניברסיטה (" מוסמך למדעי הרוח"עבודת גמר לקבלת תואר 

  

   .יחסי גומלין בין לחן לבין טקסט בקורפוס שירי חג ומועד ללוין קיפניס. אורלי, צלאל

  .)א"תשס, אילן- אוניברסיטת בר(" מוסמך למדעי הרוח"עבודת גמר לקבלת תואר 

  

  .)1978, מסדה: רמת גן -גבעתיים ( קולות רבים .ברכה ,צפירה

  

  .)2008, עם עובד: אביב-תל( שירים על הארץ ודברים על הבית :שיעור מולדת. יואב, קוטנר

  

מ והמרכז "המוסד למוסיקה בע: אביב-תל( .ירים לעם בארץ ישראלהש. מנשה, רבינא

  .)1943, לתרבות

  

  שבועון מפלגת פועלי ארץ : הפועל הצעיר". דוקטור למוסיקה -יואל ולבה . "מנשה, רבינא

  .1964אוקטובר  13 ,ישראל

  

יסודות מזרחיים ומערביים ". המודוס והסולם האנונימיים בשיר הישראלי. "מנשה ,רבינא

   ,)1968, המכון למוסיקה ישראלית: אביב- תל( עורכת, מיכל זמורה. במוסיקה בישראל

71-73.  

  

  .)ט"תשכ, המחבר: אביב-תל( התקווה. מנשה, רבינא

  

אין פרטים . יתונותכתבה מתוך הע. (1948ספטמבר  23". הערות של מאזין. "ב, רון

  נמצא בעיזבון המלחין בארכיון למוסיקה ישראלית באוניברסיטת  .ביבליוגרפים נוספים

  .)אביב-תל

  

  מוסד ביאליק ומרכז בן יהודה לחקר תולדות : ירושלים( הזמר העברי בראשיתו. יעל, רשף

  .)2004, הלשון העברית

  

  ". 1882-1949תחותו בשנים צמיחתו והתפ, התהוותו -השיר הארצישראלי . "נתן, שחר

  : ירושלים(. עורך, משה ליסק. תולדות היישוב היהודי בארץ ישראל מאז העלייה הראשונה

  .495-527, )1989, מוסד ביאליק

  



168 
 

  דוקטור "עבודה לשם קבלת תואר  .1920-1950השיר הארץ ישראלי בין השנים . נתן, שחר

  .)1989, האוניברסיטה העברית ירושלים(" לפילוסופיה

  

  .)2006, מודן: ישראל( תולדות הזמר העברי - שיר שיר עלה נא. נתן, שחר

  

אין פרטים . כתבה מתוך העיתונות". (הישג ישראלי במוסיקולוגיה. "אריך ולטר, שטרנברג

  נמצא בעיזבון המלחין בארכיון למוסיקה ישראלית באוניברסיטת  .נוספים ביבליוגרפים

  .)אביב-תל

  

  , המכון לחקר מורשת יהדות ספרד והמזרח: ירושלים( תי מזרח קדימהולפא. אמנון, שילוח
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  . )1999, מוסד ביאליק: אביב-תל( המוסיקה בעולם האיסלם. אמנון, שילוח

  

  , הספרייה למוסיקה -המרכז לתרבות ולחינוך : אביב-תל( הזמר הישראלי. הרצל, שמואלי

1971( .  

  

חוברת מיוחדת לשבוע המוסיקה ". שראלימקצב ומשקל בזמר הי. "הרצל, שמואלי

  .27-35 ,)1971(' יז .הישראלית

  

   'ו .שירי רועים לקול אחד .פרקים לשירה במקהלה ובציבור: ענות. עורך, יהודה, שרתוק

  .)ט"תרצ, הקיבוץ המאוחד: אביב-תל(

  

  .1975, ל"גלי צה .תכנית רדיו ."תווי חיים. "עורך, רוני ,תורן
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  שירי הזמר של ולבהרשימת  .1

 בר דעת. י  - " אחלל בחלילי". 1

  שאול טשרניחובסקי - "אל הכוכב". 2

 "שיר השירים" - "אל תראוני  שאני שחרחורת". 3

 נתן אלתרמן  - "ארץ שלי". 4

 יצחק אלתרמן -  "באגוזים נשחקה". 5

 אברהם ברוידס  -  "בגליל". 6

  שמואל בס - "ביכורים". 7

 לאה גולדברג  -  "במעגל". 8

 יהודה קרני - "בשדה". 9

 בר דעת. י  -  "גשם משמים רד". 10

 חיים נחמן ביאליק  -  "דב". 11                           

  לוין קיפניס - "דגל ישראל". 12

  אנדה עמיר  -  "דוד ירח בשמים". 13

 לוין  קיפניס - "האסיף". 14

  לוין קיפניס - "הברד". 15

 שאול טשרניחובסקי -  "הוי ארצי מולדתי". 16

 138ללא תמליל -  "1 'מס הורה". 17

 ללא תמליל -  "2 'מס הורה". 18

  ללא תמליל -  "3 'מס הורה". 19

  ללא תמליל -  "4 'מס הורה". 20

  ללא תמליל -  "5 'מס הורה". 21

  ללא תמליל -  "6 'מס הורה". 22

 נתן אלתרמן - "הורה הרים". 23

 )שנברג( שנהריצחק  -  "הורה כאן". 24

  נתן אלתרמן - "הורה מדורה". 25

 )לחן זהה(שמשון מלצר  - "אל החולה נעפילה"/ תרמן אל ןנת - "הורה סחרחורת". 26   

  שרה גלוזמן -  "הכדור". 27

  שמואל  בס - "המחול". 28

 חיים נחמן ביאליק -  "הפרפר לפרח". 29

 שמואל  בס - "הציפור". 30

 לוין קיפניס - "הקרן הקיימת". 31
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  אהרון אשמן  - "זכינו למדינה". 32

  אברהם ברוידס - "זמר לשבועות". 33

 מדרש - ז "פבראשית  - "חלב עיזים". 34

 )וינר( שלם מתתיהו - "יום הגז". 35

  שמואל בס  - "יום הולדת". 36

 לוין קיפניס - "יום פורים חג הוא לנו". 37

 לוין  קיפניס - "יוצאים אנחנו". 38

 אהרון אשמן -  "כד קטן". 39   

 דפנא שהמ - "כלניות". 40

 יהודה קרני - "כנרת". 41

 אברהם ברוידס - "תתנו בלילה צועדתכ". 42

  יהודה הלוי - "לא מכל אורן". 43

  שמואל  בס - "ג בעומר"ל". 44

  )בשתי גרסאות(אברהם ברוידס   - "לחנוכה". 45

 שרה גלוזמן -  "לי טלה קטן". 46

  התמליל אינו בנמצא ,יהודה קרני  - "לילה רד". 47

  אברהם ברוידס - "לקטיף". 48

  התמליל אינו ידוע מחבר -  "לשיבולת". 49

  )אלבלינגר( אלמגורדן  - "מהבהבת השלהבת". 50

 'פרק א ,דברים -  "מי כמוך ישראל". 51

  אביגדור המאירי -  "מקהלת הניצחון". 52

 לוין קיפניס -  "מרגנית חיננית". 53

 לוין קיפניס -"רינחש הני". 54

 יעקב אורלנד - "סוכתי". 55

 בתיה בן ברק - "סתיו". 56

  )שנברג( שנהריצחק  - "עורו" .57

 אנדה עמיר  -  "על ראש הר חרמון". 58

 שמואל בס -  "עם צאת השבת". 59                           

 'משנה ח, פרק חמישי :פרקי אבות - "צבת בצבת עשויה". 60

 שרה גלוזמן - "קוקיה". 61

 אפרים תלמי - "קציר בנגב". 62                           

 שמואל  בס - "ראש השנה" .63

 לאה גולדברג - "רוח". 64

 לוין קיפניס -  "רמי רם רץ לגן". 65
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  שמואל  בס - "שבת". 66                           

  חיים נחמן ביאליק -  "שה". 67

  אברהם שלונסקי - "שה וגדי". 68

  והתמליל אינו בנמצא התמליל אינו ידוע מחבר -  "שיר אסיף". 69

  נתן אלתרמן - "בוקרשיר ". 70

  אפרים תלמי - "שיר הביכורים". 71

  לאה גולדברג  - "שיר הגשם". 72

  שמואל  בס - "שיר החנוכה". 73

  אלתרמןנתן  -  "שיר הספנים". 74

  חיים נחמן ביאליק -  "שיר העבודה והמלאכה". 75

  )שנברג( שנהריצחק  -  "שיר השתיל". 76

  פניה  ברגשטיין - "שיר ידעתי". 77

  139ללא תמליל - "1' שיר לכת מס" .78

 ללא תמליל - "2' שיר לכת מס". 79

  לוין  קיפניס - "שיר לנטע". 80                           

  )'שמעונוביץ(דוד שמעוני  - "שיר לפסח". 81

  )התמליל אינו בנמצא(יהודה קרני  - "שיר עצוב". 82

  אהרון אשמן - "שתיל קטן". 83
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קורפוס ל שלא הוכנסו ולבהשל  םשיריהרשימת . 2                

   המחקר

  נמצא רק בגרסתו האמנותית ,קרנייהודה  - "אביב. "1                           

  נמצא רק בגרסתו האמנותית ,אליעזרפאל  - "בחלון. "2

  נמצא רק בגרסתו האמנותית ,עמיר אנדה -  "הבובה חולה. "3

  נמצא רק בגרסתו האמנותית, מןאשן ואהר -  "הירדן. "4

  כתב יד לא שלם ,אורי ברזילי -  "תידעתי לילו. "5

  נמצא רק בגרסתו האמנותית, אשמןן ואהר - "יום אחד. "6

  נמצא רק בגרסתו האמנותית, אשמןאהרון   - "כל העם. "7

 כתב יד לא שלם, התמליל אינו ידוע מחבר -" לאחי בגולה. "8

  נמצא רק בגרסתו האמנותית ,אשמןאהרון  - "שיר הריחיים. "9

   נמצא רק בגרסתו האמנותית ,)שנברג( שנהריצחק   - "שיר ערש. "10

  כתב יד לא שלם ,תמליל אינו בנמצאה - "תבורך ארצי. "11

 נמצא רק בגרסתו האמנותית ,)שנברג( שנהר צחקי -  "תפילת בוקר. "12
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רשימת התמונות בגוף העבודה. 3
140

  

  .8' עמ, אביב-בתל" הירקון"ס "ולבה מנצח על מקהלת הנערות בביה: 1' תמונה מס

  .8' עמ, )1927(עם תזמורת המנדולינות של הרצליה  ולבה: 2' תמונה מס

אביב חיים לבנון -ש יואל אנגל מידי ראש העיר תל"מקבל את הפרס ע ולבה :3' תמונה מס

  .10' עמ, )1955(
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 . בת המלחין, ולבה- ניתנו לי על ידי אילה יפתחעבודה גוף ההתמונות ב 
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  רשימת דוגמאות התווים בגוף העבודה. 4
  

   24' עמ, "כנרת" :1 'דוגמא מס

  26' עמ, "חלב עיזים" :2 'דוגמא מס

  26' עמ, "לחנוכה" :3 'דוגמא מס

  27' עמ, "כד קטן" :4 'דוגמא מס

 27' עמ, "על ראש הר חרמון" :5 'דוגמא מס

  28' עמ, מקאם ביאת :6 'דוגמא מס

 28' עמ, ורד והמודוס הפריגימקאם כ :7 'דוגמא מס

 28' עמ, "לקטיף" :8 'דוגמא מס

 29' עמ, "הוי ארצי מולדתי" :9 'דוגמא מס

  30' עמ, "שה" :10 'דוגמא מס

 30' עמ, "לילה רד" :11 'דוגמא מס

 32' עמ, "ג בעמר"ל" :12 'דוגמא מס

  32' עמ, "סוכתי" :13 'דוגמא מס

 34' עמ, "באגוזים נשחקה" :14 'דוגמא מס

  34' עמ, סולם פנטטוני אנהמיטוני :15 'דוגמא מס

 35' עמ, "שיר העבודה והמלאכה" :16 'דוגמא מס

   36' עמ, "זמר לשבועות" :17 'דוגמא מס

 36' עמ, "כד קטן" :18 'דוגמא מס

   36' עמ, "על ראש הר חרמון" :19 'דוגמא מס

 37' עמ, "דוד ירח בשמים" :20 'דוגמא מס

 38' עמ, "בגליל" :21 'דוגמא מס

 40' עמ, "שיר בוקר" :22 'דוגמא מס

 40' עמ, "צבת בצבת עשויה: "23' דוגמא מס

 41' עמ, ארבעה טטרקורדים יונים מחוברים :24 'דוגמא מס

  41' עמ, ארבעה טטרקורדים אאולים מחוברים :25 'דוגמא מס

 42' עמ, 6 - במדרגה ה שורה נעדרת חפיפה אוקטבית :26 'דוגמא מס

 42' עמ, "ארץ שלי" :27 'דוגמא מס

 43' עמ, "4' הורה מס" :28 'דוגמא מס

 43' עמ, 2 - שורה נעדרת חפיפה אוקטבית במדרגה ה :29 'דוגמא מס

 43' עמ, "1' הורה מס" :30 'דוגמא מס

 44' עמ, 4 - שורה נעדרת חפיפה אוקטבית במדרגה ה :31 'דוגמא מס

  44' עמ, "שיר ידעתי" :32 'דוגמא מס
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  46' עמ, נוסחה קדנציאלית :33 'דוגמא מס

  47' עמ, "יום פורים חג הוא לנו" :34 'דוגמא מס

  48' עמ, "שיר השתיל" :35 'דוגמא מס

 49' עמ, "1' שיר לכת מס" :36 'דוגמא מס

 50' עמ, "דב" :37 'דוגמא מס

  51' עמ, "3' הורה מס: "38' דוגמא מס

  51' עמ, "הפרפר לפרח: "39' דוגמא מס

  51' עמ, "מהבהבת השלהבת: "40' דוגמא מס

  52' עמ, "סתיו: "41' דוגמא מס

  55' עמ, "האסיף" :42 'דוגמא מס

 56' עמ, "שיר לפסח" :43 'דוגמא מס

 56' עמ, "לשיבולת" :44 'דוגמא מס

  56' עמ, "יום הגז" :45 'דוגמא מס

 58' עמ, "במעגל" :46 'דוגמא מס

 58' עמ, ורדים אאולים זהיםחלוקת המודוס האאולי לשני טטרק :47 'דוגמא מס

 59' עמ, "שבת" :48 'דוגמא מס

 59' עמ, "ראש השנה" :49 'דוגמא מס

 60' עמ, "הורה מדורה" :50 'דוגמא מס

 62' עמ, "ג בעמר"ל" :51 'דוגמא מס

 63' עמ, "שיר הספנים" :52 'דוגמא מס

  64' עמ, "יוצאים אנחנו" :53 'דוגמא מס

 66' עמ, "סתיו: "54' דוגמא מס

 66' עמ, פריגי - הסולם האידי : 55' דוגמא מס

  67' עמ, "נחש הנייר: "56' דוגמא מס

  67' עמ, "נחש הנייר: "57' דוגמא מס

  67' עמ, "כנרת: "58' דוגמא מס

   68' עמ, "1' שיר לכת מס: "59' דוגמא מס

 68' עמ, "6' הורה מס: "60' דוגמא מס

 69' עמ, תבנית הזרקא: 61' דוגמא מס

 69' עמ, זרקא הפוך: 62 'דוגמא מס

 70' עמ, זרקא מקוטע תחתון או תבנית שכן תחתון: 63' דוגמא מס

 70' עמ, זרקא מקוטע עליון או תבנית שכן עליון: 64' דוגמא מס

 70' עמ, זרקא חסר: 65' דוגמא מס

  71' עמ, "לילה רד: "66' דוגמא מס
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 71' עמ, תבנית הפשטא: 67' דוגמא מס

  71' עמ, 1>  2>  3תבנית הפשטא עם התבנית המלודית של  צירוף: 68' דוגמא מס

  72' עמ, "שבת: "69' דוגמא מס

 72' עמ, תבנית המרכא: 70' דוגמא מס

 73' עמ, "שה וגדי: "71' דוגמא מס

 74' עמ, "יום הולדת: "72' דוגמא מס

  74' עמ, "שיר הגשם: "73' דוגמא מס

  74' עמ, "הורה סחרחורת: "74' דוגמא מס

 74' עמ, "שיר לנטע: "75' מס דוגמא

                                                                          75' עמ, תבניות קדנציאליות של ירידה סקונדיאלית לעבר צליל היסוד: 76' דוגמא מס

 76' עמ, "באגוזים נשחקה: "77' דוגמא מס

 76' עמ, "כתתנו בלילה צועדת: "78' דוגמא מס

 76' עמ, לצליל היסוד 4 -תבניות קדנציאליות המקשרות בין המדרגה ה: 79' דוגמא מס

 77' עמ, "רוח: "80' דוגמא מס

 77' עמ, "ביכורים: "81' דוגמא מס

 77' עמ, "יום הולדת: "82' דוגמא מס

  77' עמ, "שבת: "83' דוגמא מס

 77' עמ, "הפרפר לפרח: "84' דוגמא מס

  78' עמ, האתנחתבנית : 85 'דוגמא מס

 80' עמ, "שיר אסיף: "86' דוגמא מס

 82' עמ, "שיר הגשם: "87' דוגמא מס

 83' עמ, "אל הכוכב: "88' דוגמא מס

  84' עמ, "יום הולדת: "89' דוגמא מס

 85' עמ, תבנית מרכא ותבנית מרכא מורחבת: 90' דוגמא מס

 85' עמ, "רמי רם רץ לגן: "91' דוגמא מס

 86' עמ, "משמים רד גשם: "92' דוגמא מס

 86' עמ, "שיר לפסח: "93' דוגמא מס

 86' עמ, "לי טלה קטן: "94' דוגמא מס

  87' עמ, "בשדה: "95' דוגמא מס

 91' עמ, "אל תראוני שאני שחרחורת: "96' דוגמא מס

 92' עמ, "קציר בנגב: "97' דוגמא מס

 92' עמ, "לקטיף: "98' דוגמא מס

 93' עמ, "זמר לשבועות: "99' דוגמא מס

 93' עמ, "מי כמוך ישראל: "100' דוגמא מס
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 94' עמ, "לא מכל אורן: "101' דוגמא מס

 95' עמ, "זמר לשבועות: "102' דוגמא מס

  96' עמ, "שיר הספנים: "103' דוגמא מס

 99' עמ, "יום הולדת: "104' דוגמא מס

 100' עמ, "עם צאת השבת: "105' דוגמא מס

 101' עמ, "נויוצאים אנח: "106' דוגמא מס

 103' עמ, "באגוזים נשחקה: "107' דוגמא מס

  104' עמ, "יום הגז: "108' דוגמא מס

 104' עמ, "סלינו על כתפינו: "109' דוגמא מס

 105' עמ, "אחלל בחלילי: "110' דוגמא מס

  105' עמ, "הורה הרים: "111' דוגמא מס

   107' עמ, "במעגל: "112' דוגמא מס

 108' עמ, "גוזים נשחקהבא: "113' דוגמא מס

  109' עמ, "ארץ שלי: "114' דוגמא מס

 110' עמ, "נחש הנייר: "115' דוגמא מס

 110' עמ, "קוקיה: "116' דוגמא מס

 111' עמ, "שיר הגשם: "117' דוגמא מס

 111' עמ, "דב: "118' דוגמא מס

  112' עמ, "הכדור: "119' דוגמא מס

 113' עמ, "שתיל קטן: "120' דוגמא מס

 114' עמ, "רמי רם רץ לגן: "121' דוגמא מס

 115' עמ, "שיר בוקר: "122' דוגמא מס

 117' עמ, "נחש הנייר: "123' דוגמא מס

 118' עמ, "המחול: "124' דוגמא מס

 120' עמ, "המחול: "125' דוגמא מס

 121' עמ, "בגליל: "126' דוגמא מס

 122' עמ, "האסיף: "127' דוגמא מס

 123' עמ, "רץ שליא: "128' דוגמא מס

 124' עמ, "שיר הגשם: "129' דוגמא מס

  125' עמ, "קוקיה: "130' דוגמא מס

  126' עמ, "סתיו: "131' דוגמא מס

 127' עמ, "שיר השתיל: "132' דוגמא מס

 128' עמ, "5' הורה מס: "133' דוגמא מס

 128' עמ, "שיר הגשם: "134' דוגמא מס
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 129' עמ, "שבת: "135' דוגמא מס

 130' עמ, "רמי רם רץ לגן: "136' גמא מסדו

  130' עמ, "לי טלה קטן: "137' דוגמא מס

 131' עמ, תבנית מנוקדת: 138' דוגמא מס

 131' עמ, "כד קטן: "139' דוגמא מס

 131' עמ, "ביכורים: "140' דוגמא מס

 131' עמ, "יום הולדת: "141' דוגמא מס

 132' עמ, תבניות סינקופטיות: 142' דוגמא מס

 133' עמ, "6' הורה מס: "143' דוגמא מס

 133' עמ, "רוח: "144' דוגמא מס

 134' עמ, "הברד: "145' דוגמא מס

 135' עמ, "אל הכוכב: "146' דוגמא מס

  136' עמ, "שיר החנוכה: "147' דוגמא מס

  137' עמ, 2' גרסה מס -" לחנוכה: "148' דוגמא מס

  137' עמ ,1' גרסה מס -" לחנוכה: "149' דוגמא מס

 138' עמ, "הציפור: "150' דוגמא מס

 139' עמ, "הקרן הקיימת: 151' דוגמא מס

 139' עמ, "הורה מדורה: "152' דוגמא מס

 139' עמ, "הורה מדורה: "153' דוגמא מס

 140' עמ, "הורה מדורה: "154' דוגמא מס

 141' עמ, "מרגנית חיננית: "155' דוגמא מס

 141' עמ, "ליאחלל בחלי: "156' דוגמא מס

 142' עמ, "הוי ארצי מולדתי: "157' דוגמא מס

 142' עמ, "מהבהבת השלהבת: "158' דוגמא מס

 142' עמ, "סוכתי: "159' דוגמא מס

  143' עמ, "עם צאת השבת: "160' דוגמא מס

  144' עמ, "דגל ישראל: "161' דוגמא מס

  145' עמ, "בשדה: "162' דוגמא מס

 146' עמ, "הראש השנ: "163' דוגמא מס

 147' עמ, "מרגנית חיננית: "164' דוגמא מס

 147' עמ, "שה: "165' דוגמא מס

  148' עמ, כלניות: "166' דוגמא מס

 149' עמ, "ארץ שלי: "167' דוגמא מס

 150' עמ, "גשם משמיים רד: "168' דוגמא מס


