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חליליות לכתות בית הספר
הוראת מוסיקה דרך הנגינה בחלילית

מדריך למורה

https://www.youtube.com/results?search_query=reco
rder+ensemble+baroque

מבוא
החלילית הייתה נפוצה מאד במוסיקה של ימי הביניים והבארוק אך במאה ה 18-פינתה את
מקומה לטובת החליל צד .במאה ה 19-חלה תחיה של החלילית לא רק בגלל הכמיהה
לחזור ולנגן יצירות עבר אלא ,בגלל התאמתו להוראת המוסיקה בבתי הספר .התאמה
שהתאפשרה בעיקר בגלל ייצור החלילית מחומרים זולים כגון בקליט ( גרסה מוקדמת של
פלסטיק ) אשר הוזילו את הכלי בצורה משמעותית.
הכנסת החלילית להוראת המוסיקה בבתי הספר אפשרה לכל תלמיד בלי להתחשב בכישוריו
המוסיקליים להתנסות בנגינה ולקבל חינוך מוסיקלי בסיסי.
קיימים שלושה סוגים של אצבוע בחליליות הסופרן הנהוגות במערכת החינוך כיום :
חליליות סופרן בעלות אצבוע ברוק
חליליות סופרן בעלות אצבוע גרמני (אותו המציא פטר הרלאן ב)Peter Harlan( 1926-
הקלה במידה רבה על התלמידים להפיק צלילים אחדים ( כגון "פה נמוך" ) אשר היקשו
מאד על חלק מהתלמידים שלמדו לנגן בחלילית עם אצבוע ברוק).
חליליות סופרן בעלות אצבוע פנטטוני
ישנם חליליות סופרן המורכבות מחלק אחד ( ראש קנה ורגלית שאינם נפרדים זה מזה ) ,
ישנם חליליות המורכבות משני חלקים וחלילית בעלת שלושה חלקים ( ראש ,קנה ,רגלית
הניתנים להפרידם זה מזה ).המורה מחליט בסופו של דבר מהו סוג החלילית שהילדים
ירכשו ,את החומר שממנו הוא עשוי ,את האצבוע עליו מבוססת החלילית ואת המותג .המורה
ישתדל שכל החליליות בכיתה יהיו בעלות צליל זהה .בגילאים הצעירים רצוי להתחיל עם
חלילית בעלת שני חלקים אשר הצליל שלה אינו פחות איכותי מזה של שלושה חלקים)
סביר להניח שתלמיד אשר יבחר ללמוד נגינה בחלילית באופן פרטני ירכוש עם הזמן לעצמו
חלילית סופרן התואמת את רמת הנגינה שלו.
(בחוברת הלימוד "חליליות לכיתות בית הספר" חלק א' אין מלמדים כלל את הצליל "פה
נמוך" ולכן אין כל מכשול להתחיל לנגן בחלילית עם אצבוע ברוק .צליל זה יופיע בחוברת ב'
כאשר הילדים מנוסים יותר ולא ירגישו שום קושי בהפקת צליל זה).
 .בלימודי הנגינה בחלילית אנחנו מבחינים בשתי מסגרות לימוד:
 .1שיעורים המיועדים לתלמידים שבחרו בכך( ,לרוב זהו לימוד פרטני או לימוד בקבוצות
זעירות אשר יהפוך עם הזמן לפרטני)
 .2שיעורים המיועדים לכלל הכיתה (כאשר התלמידים נדרשים לקחת חלק בשיעור כמו בכל
מקצוע אחר ללא בחירה או מיון כלשהו ) .
מטרת השיעור הפרטני היא ,להביא את התלמיד להישגים אומנותיים בנגינת חלילית..
מטרת לימוד הנגינה בחלילית לכלל הכיתה היא :התנסות בנגינת בחלילית תוך הנחת
תשתית חינוכית מוסיקלית אצל התלמידים.

השימוש בספרי הלימוד "חליליות לכיתות בית הספר) מושתת (בכל הגילים)
על התהליך החינוכי הבא:
*חשיפה ולימוד הנגינה בחלילית.
*חשיפה למרכיבי המוסיקה השונים כגון :תווי מוסיקלי ,סולפג' .נגינה ,מפעם,
תנועות מלודיות ,צורות ,וסגנון ,הקשרים בין המילים ללחן וכו.
*הבעה :הבעה באמצעים מגוונים העומדים לרשות התלמידים כגון :שירה,
נגינה ,תנועה ,המחזה וכו.
*יצירה :חיבור יצירות אישיות וקבוצתיות.
*ארגון :מגוון עשיר של פעילויות אומנותיות סביב כל שיר שבחוברת הלימוד.
*מופע :כל שעור מוסיקה המושתת על השירים שבחוברת הלימוד ,נוכל להפוך
למופע אמנותי אותו יצרו ,הפיקו ובצעו התלמידים בעצמם.
ליישום מטרות אלו עומדים לעזרת התלמידים והמורים בחוברות הלימוד
"חליליות לכיתות בית הספר" מגוון מרכיבים:
*רפורטואר שירים מגוון ומודרג .
*טבלאות דידקטיות והגדרות של מונחים מוסיקליים.
*תרגילים לביסוס החומר הנלמד.
*קנונים ודואטים
* תפקידים לנגינת אוסטינטו בכלי הקשה מלודיים וריתמיים (תפקידי אוסטינטו
נוספים ועיבודים לכלי הקשה בשיטת אורף יופיעו בהמשך למדריך זה ).
* מלל מתחת לתווים ( ברוב השירים ) המוסיף גם מימד ריתמי – פונטי בהוראת
החומר הנלמד.

*פלייבקים לליווי השירים על רמה גבוהה ביותר אשר עברו עריכה באלפן
הקלטות בקיבוץ העוגן (אולפן שבו הקליטו אומנים רבים כמו סשה ארגוב,
מתי כספי ואחרים ) השירים מופיעים ביוטיוב והם לרשות הכלל ללא צורך
בחידוש מנוי וכן ,ניתן להשיג את הפלייבקים הללו גם בתקליטור עבור
המורה ועבור בתי ספר חרדיים אשר אינם נוהגים להשתמש באינטרנט .
* פורמט חוברת הלימוד נוח לשימוש התלמיד והמורה וכולל בתוכו תווים
מוגדלים ונוחים לקריאה עבור התלמידים המתחילים.
* איורים שצוירו ע"י הצייר יעקב גוטרמן.
ועוד.

בספר הלימוד "חליליות לכיתות בית הספר" ימצא המורה שפע של
פעילויות אותן הוא יכול לצרף במהלך השיעור .פעילויות כגון :נגינה בכלי
הקשה ,שילוב פלייבקים ,סולפג' ,שירה ,האזנה למוסיקה ,תנועה ,אילתור
ועוד..

פעילויות
פעילויות עם נגינת אוסטינטו
אוסטינטו ( – )Ostinatoהוא מונח מוסיקלי המתאר חזרה עיקשת על מוטיב
ריטמי או מלודי לאורך זמן.
דוגמאות למוסיקה עם אוסטינטו :.בולרו – מוריס ראוול ,ריקוד האש – מנואל
דה פאיה ,הפיל המרקד – הנרי מאנציני ועוד.
בחוברת הלימוד "חליליות לכיתות בית הספר" ניתן למצוא תפקידים לנגינת
אוסטינאטו וב"פרטיטורה לכלי אורף" בספר זה ,ניתן למצוא תפקידי אוסטינטו
נוספים.
הנגינה עם מוטיבים של אוסטינטו מאפשרת לתלמידים רבים לנגן בכלים
מלודיים וריטמיים כבר בשלבים הראשונים של הלמידה .ללא צורך בידע
מוסיקלי קודם .ניתן ללמד מוטיב אוסטינטו קל בע"פ והתלמידים יכולים
להשתלב ולקחת חלק פעיל בנגינת השיר אותו אנו חפצים לנגן בכיתה .ע"פ
שיטת אורף בכלי הנקישה הכוללים הקלידים (מטלופונים וקסילופונים ) כל
הקלידים ניתנים לפירוק וכך נוכל להשאיר לביצוע התפקיד רק את הקלידים
הרלוואנטייםלאחר שלמדו את התפקידים הכוללים מוטיבים של אוסטינטו אנו
מצרפים את הלחן עצמו עם קולות שירה או נגינת חליליות או כל כלי מתאים
אחר.
המורה יכול לחבר בעצמו תפקידי אוסטינאטו ובשלבים מאוחרים יותר גם
התלמידים יוכלו לחבר אוסטינאטו משלהם.

התיזמורים
התזמורים המוצעים בספר "חליליות לכיתות בית הספר" מבוססים על שיטת
"אורף",
מרבית התיזמורים בהם אנחנו משתמשים בספר זה מושתתים על גישת
ה"בורדון" הדולה את כלליה מן הסולמות המודאליים ומן התרבויות המוסיקליות
הראשוניות .שיטה זו שונה בתכלית מן השיטה הקלאסית האירופית המסורתית
המבוססת על הסולמות "מאז'ור-מינור".

במרבית התזמורים מוצע לנגן בנוסף לחלילית בכלי הקשה מלודיים וריתמיים
(שרשימתם תופיע בהמשך)

עקרונות בסיסיים של פעילויות בשיטת ה – "בורדון"
כל פעילות בנגינה יש להתחיל בהתנסות אישית של כלל התלמידים עם גופם.
כך למשל ניתן ללוות את השיר עם מחיאות כף ,טפיחות על הירך ,רקיעות,
אצבע צרידה וכו .התנסות במחיאות כפיים מובילה ישירות לביצוע אותן
תנועות עם תוף מרים וטפיחות עם שני הידיים יכולים להוביל לנגינה של שני
צלילים יחד על הכסילופון או המטלופון ( ראה עמ 24 .ב"חליליות לכיתות בית
הספר ,חלק א')
על מנת שנדע אילו צלילים משמשים לליווי "בורדון" בכל שיר ושיר מוגשת כאן
טבלה המציינת את הצלילים המבוקשים.
העקרון הוא לבחור בצליל היסודי של הסולם (טוניקה) ובצליל החמישי שלו
(דומיננטה) כך למשל נבחר את הצלילים הראשון והחמישי בסולמות
המאז'וריים והמינוריים.

אילתורים
בכל שיר ושיר ניתן לערוך ליווים בהתאם למה שהוסבר עד כה אך ניתן גם לגוון את
הליווי על ידי מתן אפשרות לילדים לאלתר כרצונם כאורך הפסוקים השונים כך
למשל ניתן לבצע בית של שיר על ידי הליווי המוצע ,לאחר מכן לחח לתלמיד לאלתר
כרצונו על גבי הקסילופון או המטלופון וכשהוא מסיים לחזור ולבצע את הבית עם
הליווי הראשון או את הבית השני .בדרך זו ניתן לקבל צורה של "רונדו" המורכב
מבית – אלתור  -בית – אלתור חדש – בית וכו.
כדי להבטיח שהאלתור מתאים לשיר המנוגן יש להוציא מתוך הקסילופון את
הצלילים הרביעי והשביעי של הסולם בו נכתב השיר .למשל ב"דו מאז'ור" נוציא את
"פה" ואת "סי ואז התלמיד יוכל לנגן כל צרוף של צלילים או כל צליל בודד במהלך
האלתור שהוא מבצע.
ביצוע מעניין יהיה כאשר מספר תלמידים יאלתרו ביחד.
להלן טבלה של צלילים שיש להוציא מכל סולם ,על מנת שניתן יהיה לאלתר.

פעילות עם המלל שמתחת לתווים
שלב א .תחילה נקרא את המילים של השיר במקצב הטבעי שלהם.
שלב ב .לאחר מכן נמחא כף תוך כדי קריאת המילים.
שלב ג .מחיאות כף תוך כדי קריאת המילים בלב מתוך מגמה לזהות את המקצב.
(ניתן להתחיל מתבנית קצבית עליה יחברו הילדים מילים משלהם המותאמות
למקצב הנתון ולהטעמות השונות)

סולפג'י
קריאת התווים של הלחן הנלמד ושירת הלחן באמצעות תווים (סולפג') בלבד.
האזנה מודרכת
במהלך השעורים ניתן לשלב האזנה מודרכת ליצירות מוסיקליות הקשורות לשירים
הנלמדים בספר למשל:
"חליליות לכיתות בית הספר" חלק א' עמ" -12 .גשם"  -ניתן להאזין לחלק מן
הפתיחה "וילהלם טל"/רוסיני
"חליליות לכיתות בית הספר" חלק א' עמ" -18 .הקטר"  -ניתן להאזין ל"רכבת קוטפי
התותים" /וילה לובוס
"חליליות לכיתות בית הספר" חלק א' עמ" – 36 .לשמחה מזמור" – קטע מתוך
הסימפוניה התשיעית/בטהובן

שימוש בפלייבקים
מומלץ להשתמש בפלייבקים רק לאחר שהילדים למדו לנגן את הקטע המיועד לליווי
עם הפלייבק בצורה מיטבית.

קרל אורף ( )1982-1895ושיטו החינוכית
קומפוזיטור ,מוזיקולוג ומחנך גרמני ,יסד שיטה ייחודית לחינוך מוסיקלי לגיל הרך ולבתי
הספר.

שיטתו החינוכית אשר שמה דגש על הריטמוס כאלמנט החזק ביותר במוזיקה ,
היא שהביאה אותו לשימוש בכלי הקשה רבים ומגוונים ,תוך שימוש בתזמור
מוזיקלי פשוט המאפשר גם לילדים ללא הכשרה ארוכה לנגן יצירה שלמה בקלות יחסית.
בעזרתם של קורט סקס  ,ושל קרל מנדלר  ,תכנן אורף ובנה אנסמבל כלי נגינה
ייחודי במטרה לשלב נגינה ותנועה בעשייה הפדגוגית .שלו.
ולהקים מחדש את אנסמבל הכלים אשר כאמור נהרס במלחמה העולם השניה,
הסתייע אורף בקלאוס בקר אשר הקים בשנת  1949באזור מינכן בית מלאכה
בשם "  "49לבניית כלי האנסמבל של אורף.
הכלים הייחודיים שיצר אורף כוללים סידרה של קסילופונים ומטלופונים
המסודרים ע"פ גודלם ,לסופרן ,אלט ,טנור במלחמת העולם השניה נהרס בית
המלאכה אשר בו יצרו את כלי הנגינה הללו .בניסיון לבנות ובס .הקלידים מסודרים
על תיבת תהודה וניתנים לפירוק וזה מאפשר להשאיר על הכלי במידת הצורך,
רק את הצלילים הרלוואנטיים לנגינת התלמיד.
על הקלידים ניתן להקיש באמצעות סידרה של מקושים העשויים מחומרים שונים
והמפיקים גוונים שונים של צליל .כך למשל מקוש אשר ראשו עשוי לבד יפיק גוון
שונה של צליל ממקוש שראשו עשוי מחומר קשיח.
אל כלי ההקשה המלודיים הללו מצטרפים גם שורה של פעמוניות (גלוקנשפיל)
וכן תופי טימפני אשר באמצעות ברגים שונים ניתן למתוח או להרפות את העור
המכסה את התוף וכך לקבל צלילים שונים ע"פ הצורך.

אנסמבל הכלים המוסיקליים הנהוגים בשיטת החינוכית של של קרל אורף:

 .1אידיופונים מלודיים במנעדים שונים :כסילופונים ,מטלופונים ופעמונות (גלוקנשפיל).
כלי מקלדת דיאטוניים (עם קלידים חלופיים ניידים :פה-דיאז ו-סי-במול) ,או כרומטיים
(עם שתי מקלדות צמודות) .כלים אלה הם בעלי גוף תהודה ,צלילם רך בדרך כלל,
והנגינה בהם היא עם זוג מקלות הקשה.
 .2ממברנופונים מסוגים שונים :תופים קטנים וגדולים כגון תופי יד ,בונגוס ,קונגס ,דרבוקה
ועוד.
 .3אידיופונים רתמיים :תיבות עץ ,פעמונים ,גונגים ,רעשנים ,שלישים ,מצילות בגדלים
שונים ,ערמוניות ,מנענעים.
 .4אירופונים :חליליות.
 .5קורדופונים :כלי מיתר כגון צ'לו ,ויולה דה גמבה ,לאוטה ,גיטרה .ממליצה שלא להשתמש
בפסנתר מודרני ובאקורדיון המשתלטים ומחבלים בגוון הרך של האנסמבלאלא בכלי
מקלדת עתיקים כגון ספינט ופורטטיב ( .)1970 ,לפי רגנר אין לשלב מקלדות חשמליות
( .)1982 ,הנגינה
בכל שיעור יש לשמור על איזון אקוסטי בעת הנגינה בצוותא  ,הבא לידי ביטוי
בסוגי הכלים המנגנים וכן במספר התלמידים המנגנים באותו כלי.
יש להקפיד (מטעמים אקוסטיים) על יחס כמותי מאוזן בין הכלים השונים.
הצעה להרכב מאוזן לתזמורת כלי אורף:
קסילופון בס , 1 :קסילופון טנור , 1 :קסילופון אלט , 3 :קסילופון סופרן3 :
מטלופון בס , 1 :מטלופון טנור , 1 :מטלופון אלט 2 :מטלופון סופרן2 :
סט תופי טימפני
גלוקנשפיל2-3 :
חליליות5-10 :
קולות 10
תיבה סינית , 5 :תופי מרים , 2 :מצלתיים , 1 :מרקס , 3 :תף גדול1 :

המלצות:

 .1לאפשר פעילות של כל הילדים בכיתה.
 .2להשתמש בכלי נגינה איכותיים ככל האפשר.
 .3להופיע בפני תלמידי בית הספר ובפני הוריהם והקהילה באירועים שונים
ככל הניתן .בהופעות ייקחו חלק כל תלמידי הכיתה.
 .4כל הכיתה לוקחת חלק בלימוד כל התפקידים.
 .5ליצור זיקה עם הקונסרבטוריון המקומי .

עיבודים
העיבודים שנביא להלן כוללים את רוב השירים שבספר הלימוד
"חליליות לכיתות בית הספר" חלק א'
עיבודים אלו מושתתים על שיטת ה"בורדון" השואבת את כלליה מן
הסולם הפנטטוני ,מן הסולמות המודליים ומן התרבויות המוסיקליות
הראשוניות בניגוד לשיטה הקלאסית האירופית המסורתית המבוססת
על סולמות מג'ור – מינור"  .כלי הנגינה שבהם נשתמש לביצוע
התזמורים הם כלי הקשה ריטמיים ומלודיים הנהוגים בשיטת קרל
אורף והנקראים "כלי אורף" .הכלי שמבצע את המנגינה הראשית בכל
השירים הוא חלילית סופרן אליהם נוכל לצרף כלים וספים כגון
גיטרות ,מנדולינות ועוד וכן את קולות השירה.
לביצוע העיבודים הללו אין צורך בסט שלם של כלי אורף ,נוכל
להסתפק בשלבים הראשונים בהרכבים מצוצמים כגון  :קסילופון
סופרן אחד ומטלופון סופרן אחד ולהם מתווספים כלי הקשה ריתמיים
שונים.
https://www.youtube.com/watch?v=UEfdqcep3LU

פרטיטורה

