
  
  
  
  

   מדריך למורים– מאת דן הנדלסמן' וחלק ב'חלק א" הרמוניה טונלית : "הספרים
  
  
  

  מבוא
  
  

בסגנונות  המוסיקה  שפת ההרמוניה הטונלית המסורתית ספרים אלו מיועדים ללמד את
 כשפה  ממנה צמחו והתפתחו סגנונות  ,הקלאסית  והרומנטית ,הקלאסית בתקופות הבארוק 

  .אז הפופ והרוק' תקופות ותרבויות המוסיקה המערבית עד היום כולל  הג בכלמוסיקליים  רבים 
  
  
  

  : הלימודנושאי
  

    בסגנונות  המוסיקה הקלאסית בתקופות הבארוק האקורדים והמהלכים ההרמונים הנפוצים  
  .אז'הקלאסית  והרומנטית  מלווים בדוגמאות מספרות המוסיקה בסגנונות אלו ומהפופ והג

  
  . במבנה היצירה ובחוויה המוסיקליתשל המהלכים ההרמוניםם ותפקידם משמעות      

  
  .תחביר המשפט ההרמוני      

  
יחסי  הדרכה בישום האקורדים והמהלכים ברישום לפסנתר ולמקהלה ובהרמון תוך לימוד

  .עקרונות בתנועה וההובלה המלודית של הקולות,מלודיה הרמוניה
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  :ונות שיטת ההוראהעקר
  

עשר שנים - שגובשה במשך כשיטת  הוראהמושתתים על  , לספרים אלו ההדגשים היחודיים
  .אז ומוסיקה בת זמננו ובמגמת המוסיקה בתיכון אלון'ס  רימון  לג"בביי  במסגרת עבודת

  
  

  מבנה כל פרקמימוש העקרונות  ב  עקרונות שיטת ההוראה
ם במקלדת נגינת המהלכים ההרמוני

מהווה שלב ראשון ומרכיב חיוני קבוע 
בדרך  ,ורציף במשך כל שלבי הלימוד

 ולהטמעה של  בשמיעהלקליטה חושית
השפה ההרמונית הטונלית ורכישת 

 לימוד התאוריה לאחר .מיומנות ההרמון 
הנגינה מהווה חשיפת חוויה מוסיקלית 

 מוכרת  למודעות וידע מקצועי
  

ם ההרמונים בכל פרק מופיעים  המהלכי
הנלמדים ברישום סכימתי לתרגול בנגינה  

הרישום נוח לנגינה לכל תלמיד . בפסנתר
המהלכים מופיעים  . מוסיקה שאינו פסנתרן

בהקשרים  ההרמונים  הנפוצים ובהתאמה 
  .למלודיות  השכיחות

שירת המהלכים ההרמונים בכיתה כאמצעי  
 והתנועה חוייתי נוסף ל הטמעת המהלכים 

  .דית של הקולות בשמיעההמלו

 קטעים מתוך הכורלים של באךברוב הפרקים  
  .בהם  מופיעים המהלכים ההרמונים הנלמדים 

הכורלים מיועדים לשירה וניתוח הרמוני 
  .בכיתה

הקשר מוסיקלי חוויתי קבוע עם הקפדה על 
  המרכיב התאורתי מקצועי בלימוד

 מהלךהמובאות דוגמאות להופעת בכל פרק 
ספרות המוסיקה מתוך  נלמד ההרמוני ה
הקלאסית ,הבארוק  מתקופותהקלאסית
  .והרומנטית

או  /את הדוגמאות יש לנגן לתלמידים בפסנתר ו
  .להשמיע מתקליטור

חיבור להוויה המוסיקלית של התלמידים 
והמחשת הרלונטיות וההמשכיות של השפה 

ההרמונית הטונלית המסורתית  במוסיקה 
  .עכשווית

דוגמאות להופעת המהלך בכל פרק מובאות 
  .אז'מחזות זמר  וג, בשירי פופההרמוני הנלמד  

או  /את הדוגמאות יש לנגן לתלמידים בפסנתר ו
  .להשמיע מתקליטור

 כגיבוי  ותמיכה  כבהיר ומסודרחומר לימודי 
  .ללא מורהעצמי שינון  חזרה ו,לימוד לתלמיד ל

המציג את המהלך   בכל פרק הסבר תאורתי
 יוותפקודעותו  משמ,ההרמוני
  .חוייתיים והסגנונייםה,צורניםה,הטונאלים

  .כמו כן מוצגים כל המונחים המקצועיים
   .יישום המהלכים ההרמונים בכתב 

בשלבי לימוד האקורדים , בשלב ההתחלתי
כשעדיין , הדיאטונים ובמצבי בס בסיסיים

)  בספר א(מושם דגש על הטמעה בנגינה ושמיעה 
  .  ברישום לפסנתרבעיקר 

   ).בספר ב(בשלבי  לימוד ההיפוכים 
   . למקהלהברישום 

ניתן גם ללמד כל מהלך מייד עם כל ההיפוכים 
  .החומר קיים בשני הספרים.וברישום למקהלה

בכל פרק הדרכה בישום המהלכים ההרמוניים 
למקהלה  תוך או /ברישום לפסנתר  ו,הנלמדים 

עמידה על ההכפלות והובלת הקולות 
  .תםהמאפיינים  או

בכל פרק תרגילי מימוש פסוקים הרמוניים   הטמעה מקצועית  בכתב
  .י דרגות נתונות"עפ

תרגול בהרמון סופראנים בכתב ובנגינה 
  כפיתוח יכולות הרמון

בכל פרק תרגילי הרמון סופראן  ובחלק 
  .מהפרקים שירים ידועים להרמון

  יתוחברוב הפרקים קטעים לנ  .ניתוח  הרמוני  מרכיב חשוב בלימוד
  

  והכתבות זיהוי אקורדים בשמיעה,בשירהאקורדים בניית ,שירת כורלים של באך •
 . פיתוח השמיעההרמוניות  כהטמעה משלימה בשיעורי
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  .הספרים מתווים את סדר נושאי  הלימוד ומותאמים לשיטת הלימוד  במבנה כל פרק  
  .סדר נושאי הלימוד  מופיע בתוכן הספרים

  :וסק באקורד או במהלך הרמוני  מכיל את התכנים והתרגולים כמפורטכל פרק הע
  
  

  מבנה  כל פרק
  הצגת האקורד  ברישום סכימתי  .1
  מהלכים סכימתים ברישום לתרגול נגינה בפסנתר  .2
תיפקודו ושיבוצו בתחביר ,משמעותו  הטונלית ,הסבר  תאורתי על מבנה האקורד  .3

הדרכה בישומו , תבניות הופעתו השכיחות בספרות המוסיקה,המשפט ההרמוני  
  .עקרונות בהובלת קולות, בכתב
 

  
דוגמאות להופעתו בספרות המוסיקה  בסגנונות המוסיקה הקלאסית בתקופות   .4

  )להשמעה וניתוח בכיתה.(אז'בפופ ובג, טיתהקלאסית והרומנ,הבארוק
  י דרגות נתונות"תרגילי מימוש פסוקים הרמונים עפ  .5
  .תרגילי סופראן להרמון  .6
  שירים ידועים להרמון בכתב ובנגינה  .7
  .קטעים מהספרות לניתוח הרמוני  .8
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  :כל פרקבמבנה  שלבי הלימוד 
  מטלות לתלמיד  מטרה  כנית השיעורת

  לקראת השיעור  הראשון בפרק
מהלכים הרמוניים  ברישום סכימתי 

  לפסנתר לתרגול בנגינה
 בשמיעה של   והטמעההכרה

המהלך ההרמוני הנלמד לפני 
הלימוד התאורתי באמצעות 

  .הנגינה
לימוד התאוריה לאחר הנגינה 

מהווה חשיפת חוויה 
 מוסיקלית מוכרת  למודעות

  וידע מקצועי

  :הכנה לקראת השיעור 
נגינה בפסנתר  של המהלכים 

או האקורדים המופיעים /ההרמונים ו
ברישום סכימתי לפסנתר בספר 

במסגרת ההכנה לקראת  , הלימוד
  .לימוד כל פרק

  השיעור  הראשון בפרק
  תחילת כל שיעור  בבחינת מספר תלמידים בנגינת מהלכים הרמונים בפסנתר 

ים הרמונים סכימתים בפסנתר אינם דורשים טכניקה פסנתרנית אלא הכרה בסיסית של המקלדת נגינת מהלכ
  !המהווה דרישת חובה סבירה מכל תלמיד הרמוניה שאינו פסנתרן

במגמות מוסיקה מומלץ להעמיד לרשות התלמידים  פסנתר או מקלדת אלקטרונית ולהמליץ לתלמידים הלא 
  .פסנתרנים להצטייד במקלדת  כלשהיא

הכרת ,לימוד  תאורתי בכתב
רישום והובלת קולות של ,המונחים

משמעותו , אקורד/המהלך ההרמוני
הטונלית תפקידו ומיקומו בתחביר 

  .המשפט ההרמוני
  

הבנה , הכרה תאורתית
מיומנויות  פיתוח .,מוסיקאית

 במימוש  מקצועיתהשליטה ה
המהלך ההרמוני בכתב 

ברישום לפסנתר וברישום 
   למקהלה

 מיד  מהלכים בכתב בכיתהמימוש
כדי  . לאחר העברת החומר התיאורתי 

ליצור אקטיביות של התלמידים 
וגם את החומר הנלמד מיידית ולממש 

קליטת ו  ביצוע נכוןכדי לפקח על
  .החומר

השמעתו  בנגינת פסנתר בנפרד ובהבאת 
  דוגמאות  מהופעתו בספרות המוסיקה

בספר דוגמאות  מספרות  
רומנטית , קלאסית,בארוק :התקופות
 .אז והפופ הלועזי והישראלי'וספרות הג

איציה חיבור ופיתוח האינט
החוויה המוסיקלית לחומר  
התאורתי  כאמצעי להבנתו 

  .ולהטמעתו

בכתב מימוש פסוקים הרמוניים 
דרגות נתונות בכתב פי "עובנגינה 
  למקהלה/ברישום לפסנתר.ובנגינה

להכנה מתרגילים המופיעים בספר 
  . בבית

    השיעור השני בפרק  
בדיקת  עבודות בית בכתב 

מימוש חלק מהפסוקים על ,ובנגינה
   הלוח בכיתה

  

הטמעת החומר לשליטה 
נגינת התרגילים .מקצועית

שהוכנו בכתב  הכרחית  
 להטמעת

השגיאות /התיקונים/הביקורת
וההרמונים הנכונים והיפים 

  !בשמיעה 

  

כורלים של : ניתוח הרמוני של יצירות 
ך של ההרמוניה "תנ"כ (באך

המסורתית ובגלל הרישום למקהלה  
או יצירות )הנוח לקריאה בכיתה

לפסנתר או מעובדות לרישום בפסנתר 
  לנוחות הקריאה בכיתה

פיתוח  הכלים לניתוח והבנה 
  .ברובד מקצועי של יצירה

פי דרגות "מימוש פסוקים הרמוניים ע
  .נתונות בכתב ובנגינה

  למקהלה/ברישום לפסנתר
  ספר תרגילים  לכל פרקב

  קטעים לניתוח הרמוני בבית

  השיעור השלישי בפרק
 יםהמשלב, נים נתוניםהירמון סופרא

  .את החומר החדש והישן
לימוד יחסי מלודיה הרמוניה בסגנון 

תפקיד ההרמון במבנה ,הבארוק קלאסי
  .בזרימה ובחוויה המוסיקלית,

פיתוח מיומנות ,הטמעה
  .הבנה מוסיקלית,מקצועית

ינטואיציה  ורגישות א
המצאה ,הרמונית סגנונית
  .ויצירתיות

הרמון סופראנים מהספר בכיתה 
  ובעבודות  בית

  

  השיעור  הרביעי בפרק
  בדיקת עבודות

    הצגת הרמונים אולטימטיביים
הרמון סופראנים מהספר בכיתה   הטמעה

   ובעבודות  בית
  התכוננות לבוחן סיכום הפרק

  בוחן במימוש  והרמון בכתב
  .בסוף כל פרק,ובנגינת מהלכים

אמצעי  להפקת השקעה נוספת 
של התלמידים ללימוד סיכום 

  והטמעת החומר

  בוחן במימוש  והרמון בכתב
  .בסוף כל פרק,ובנגינת מהלכים
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