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 מאת פיוטר אייליץ' צ'ייקובסקי

 התזמורתית"ריקוד החלילים", מתוך הסוויטה 

 

 רקע ליצירה:

( לקראת סוף חייו. 0431-0482ידי צ'ייקובסקי )בהמוזיקה לבלט "מפצח האגוזים" נכתבה 

פטרסבורג, המקום בו צ'ייקובסקי שהה -בסנט 0481-ההפקה הועלתה בהצגת בכורה ב

ויצר במשך שנים רבות במהלך חייו. היצירה נכתבה בעקבות שיתוף פעולה מפרה וממושך 

רוב האגדית בינו לבין הכוריאוגרף המהולל מריוס פטיפה, שהיה גם למנהלה של להקת קי

במשך עשרות שנים. יחדיו הם העלו גם את הבלטים "אגם הברבורים" ו"היפיפה הנמה". 

צ'יקובסקי נדרש לכתיבה מדודה, פשוטה ומוגבלת בהתאם לדרישותיו הספציפיות של 

 פטיפה. כך היה ב"מפצח האגוזים", וכך גם  בלחניו ליצירות הבלט האחרות.

זמור עשיר בומבסטי וגדוש, הוציא תחת ידיו בכתיבה צ'ייקובסקי, הידוע בכתיבה בעלת ת

לבלט זה לחנים רבים שהיו פשוטים, מאירי עיניים ומצומצמים בהיקפם. הסוויטה 

התזמורתית הידועה מתוך הבלט בנויה מרצף של ריקודים קצרצרים וקליטים. כשם 

מצב רוח שסיפור העלילה הוא קליל ופשוט, כך גם נשמרה לאורך כל היצירה אווירה של 

, ולאחר זמן קצר הסוויטה 0481עשר פעמים בדצמבר -נעים ומבודח. הבלט עלה אחד

 התזמורתית החלה להיות מנוגנת כרפרטואר סימפוני עצמאי לכל דבר ועניין.

 –א.ת.א הופמן  –רומנטי הנודע  -העלילה של הבלט  מבוססת על סיפורו של הסופר הגרמני

רכז סיפור העלילה ניצבת קלרה, הילדה שמתאהבת "מפצח האגוזים ומלך העכברים". במ

סנדקה בליל חג המולד(. בחצות הליל ידי בצעצוע דמוי מפצח אגוזים )המתנה שנתנה לה מ

היא יורדת מחדרה לבקר את מפצח האגוזים, עת כל הצעצועים מתעוררים לחיים בתגובה 

תה של קלרה למתקפה של צבא העכברים. מפצח האגוזים מביס את מלך העכברים בעזר

ה הנסיך מוביל את קלרה לממלכת פיית יתואר. במהלך המערכה השני-והופך לנסיך יפה

קני הסוכר, שם הצמד רוקדים בצוותא, ובנוסף, הם שותפים לחגיגת ריקודים גדולה לרגל 

 שובו של מפצח האגוזים הביתה.

 

 ריקוד החלילים:

, והוא הולחן כחלק הבלטשל  יהיריקוד החלילים המוכר מושמע במהלך המערכה השנ

ריקוד ספרדי, ריקוד  –מהסוויטה התזמורתית הידועה הכוללת גם את הריקודים הבאים 

ערבי, ריקוד סיני, ריקוד רוסי וריקוד הליצנים. שלל ריקודי הסוויטה מנותקים מעלילת 

של רקדני הבלט. פטיפה )הכוריאוגרף  תלווירטואוזיוהסיפור, ומטרתם היא לאפשר ביטוי 



קורי של היצירה( תבע שהריקוד יעמוד במרכזה של יצירתו, כך שהעלילה והמוזיקה לא המ

יכולותיהם של רקדניו. למעשה, אין כל  -יסיטו את תשומת לבם של הצופים מן העיקר

 משמעות עלילתית לריקודי הסוויטה )לא ברמת הכוריאוגרפיה, ולא ברמת המוזיקה(.

ם ביחס לתהום הסגנוני הקיים בין המוזיקה היסטוריונים ומוסיקולוגים רבים תמהי

שנכתבה  עבור הבלט, לבין הסימפוניה האחרונה )"הפתטית"(, שאת שניהם הלחין לקראת 

סוף חייו. בעוד "מפצח האגוזים" היא יצירה קלילה ואופטימית ביסודה, הסימפוניה 

היא הפתטית גדושה, קודרת ורגשנית מאוד בסגנונה. חלק מההסברים שניתנו לכך, 

שבכתיבת הבלטים הוא הוגבל יצירתית, והיה שותף לתהליך צוותי שאפשר לו לבטא פן 

 יצירתי אחר. 

, על אף 08-ככלל, צ'ייקובסקי היה לאחד המלחינים הרוסיים המגוונים ביותר במאה ה

חצי הביקורת הרבים שהופנו כלפיו בימי חייו ולאחר מותו. בעוד הקולגות שלו מהאסכולה 

י, בֹורֹודין,  -פטרסבורג )חברי ה"חמישייה" -ית של סנטלאומ-הרוסית לָּקיֶרב, ְקוִּ בָּ

י וריְמְסקי קֹוב( התעמרו בו על הפניית עורפו למסורת הרוסית, -מוסֹוְרְגְסקִּ קֹוְרסָּ

צ'ייקובסקי דווקא ידע לשלב לאורך כל חייו בין מסורות הכתיבה המקומיות לאלו 

 המערביות. 

 

 והמוטיבים המרכזיים ב"ריקוד החלילים":ניתוח מבנה היצירה 

 א' -ב –א  -מבנה הריקוד  

הריקוד מתאפיין בשני נושאים ברורים ומנוגדים באופיים. בחטיבה א' מופיע הנושא 

העיקרי והמוכר המנוגן בידי שלושה חלילים. הנושא המאפיין חטיבה זו הוא קליל מאוד, 

כלי נשיפה בעל מצלול גבוה.  הנושא המופיע ידי בקופצני, בעל מנעד רחב במיוחד, ומנוגן 

ה הוא סקונדלי, סטבילי, עיקש, גדוש, ומנוגן בידי שתי חצוצרות השומרות יבחטיבה השני

על מנעד נמוך ומצומצם. עם זאת, ועל אף השוני, אווירת הקלילות, העדינות, והשמחה 

בצורה סימטרית אינה משתנה לכל אורכה של היצירה. בשתי החטיבות הנושאים מופיעים 

 ניגודיותתיבות, והם חוזרים על עצמם כמה פעמים. ה 4לחלוטין, כך שכל נושא הוא בעל 

בין הנושאים והתזמורים המלווים אותם הוא כה בולט, עד כדי כך שלעתים נשמע ש

עם ההכנה של ו ,שמדובר בשני ריקודים נפרדים, בייחוד לאחר סיומה של חטיבה ב'

 מדויקת של חטיבה א' .החלילים לקראת החזרה ה

  



 -חטיבה א'  

ידי הכלים הבסים לאורך כל אורכה של -חטיבה א' נפתחת במקצב עיקש שינוגן על

החטיבה. מקצב זה הוא פשוט, קליל וקופצני, המזכיר קצב של הליכה, והוא מניח את הכר 

המתאים ביותר לכניסתם של החלילים בתיבה השלישית. החלילים נכנסים יחדיו, וכבר 

אוקטבה כלפי מעלה. המנגינה בנויה כפריודה בתיבה הרביעית ישנה גלישה מהירה של 

 תיבות: 3תיבות +  3 –סימטרית ברורה 

 

 

וקלרינט בס  ידי קרן אנגלית-מעבר שינוגן עלמנגינה תחזור פעם שניה, ולאחריה ישמע ה

סקונדות  –תיבות(, אך החלילים אינם מרפים מהמוטיב המרכזי 4)גם המעבר יהיה בעל 

ב מהיר. בתום המעבר, המנגינה המרכזית של החטיבה תשוב גדולות עולות ויורדות במקצ

 ותנוגן פעמיים נוספות בידי החלילים. 

 .1, א1)המעבר(, א 2, א1, א1א –סיכום המבנה המלודי של חטיבה א' 



  –חטיבה ב' 

חטיבה ב' מתוזמרת בראשיתה בדלילות רבה )רק כלי הנשיפה ממתכת וההקשה( עם הצגת 

. יחד עם זאת, המצלול מאוד גדוש בשל המנעדים הנמוכים המוטיב על ידי החצוצרות

עשרה עוקבים, אך המקצב -ידי כלל הכלים. מקצב המוטיב הוא בחלקי שש-שמנוגנים על

המתקבל באוזן בשל הדגשים, התזמור, ואופן הבניית המנגינה הוא שמינית מנוקדת וחלק 

ים(. המנגינה הנשמעת שש עשרה )ובכל מקרה המקצב המנוקד מנוגן בידי הכלים המלוו

 אינה יותר מאשר סולם מינורי עולה ויורד מהצליל הראשון עד השישי ובחזרה:

 

יה שהמנגינה תנוגן, תצטרף כלל התזמורת לנגינת המנגינה )פרט לחלילים(. יבפעם השנ

ידי מרבית כלי התזמורת בעוצמתיות -ברקע ניתן לשמוע את המקצב המנוקד חוזר על

תיבות בו החלילים "גונבים" את קדמת  3ינת הנושא נשמע "זנב" של וללא הרף. בתום נג

חזרתה של חטיבה א' בפעם לקראת הבמה מחדש לקראת חזרתו של המוטיב המרכזי ו

 יה.  יהשנ

)תזמור מלא( + "זנב" של  1)תזמור חלקי(, ב' 1ב' –סיכום המבנה המלודי של חטיבה ב' 

 תיבות.  4

שחטיבה א' תנוגן, הנושא המרכזי של החלילים יחזור פעמיים בלבד, וזאת  היבפעם השני

 בניגוד לפעם הראשונה בה הנושא נוגן ארבע פעמים. 

  



 

 

 

 הצעות לפעילות:

 –פעילות בהאזנה 

וחומר הרקע אודות  התייחסות לכל סיפור מפצח האגוזיםכדאי לערוך שיעור מבוא תוך 
לקיים שיעור הכנה העוסק בסיפור, בדמויותיו, בבלט ובמוסיקה של  אפשר הבלט. 

צ'ייקובסקי. במהלך ההצעות הקרובות אעסוק בדרכי עבודה עבור מוזיקת ריקוד 
החלילים, וללא ההקשר החוץ מוזיקאלי. אגב, גם בבלט עצמו הריקוד מנותק לחלוטין 

 מסיפור העלילה. 
הנושא מנוגן מספר . מנוגן, מן הסתם, בידי החליליםלאורך היצירה הנושא הבולט ביותר 

פעמים לאורך החטיבה הראשונה, עם מעבר אחד באמצע החטיבה שמנוגן בידי הקרן 
את הכלים לזהות , אחר הופעת הנושאיםלעקוב האנגלית. ניתן לבקש מהתלמידים 

י של את המבנה הכללולפענח , להמחיש זאת בעזרת תמונות )מצורפות בהמשך(, המנגנים
 )א,ב,א'(.  היצירה

. להלן תרשים ריק המצביע לתרגל את סדר הופעת הנושאים בעזרת חידוןבהמשך, ניתן 
על מספר הנושאים ואופן הופעתם במהלך היצירה. נבקש מהתלמידים להשלים את הכלים 

 המנגנים את הנושאים, בהתאם לחלוקה הפנימית בחטיבות השונות:

 

 

 

 חטיבה א':
 

 

 

 חטיבה ב':
 

 

 חטיבה א':

 

 

 
 בנק תשובות:

 
 פעמים!( 6שלושה חלילים )תשובה זו תחזור -
 קרן אנגלית-
 חצוצרות-
 כל התזמורת-
 
 

  

 

 



, וללא התמקדות בכלי הנגינה המנגנים בלבדניתן לבצע את אותה פעילות תוך 
לזהות את הכלים המנגנים בכל שלב, התייחסות למבנה היצירה. התלמידים יתבקשו 

תוך התייחסות לתמונה או לציור, וללא הדגשת ההיבט של החלוקה הפנימית 
לחטיבות ולחזרות של הנושאים. פעילות זו תהיה פשוטה יותר, אך כמובן שניתן 

 :יחדיו להגדיל לעשות, ולשלב בין הפעילויות

 

 

     
  

 

 

     

 

 

 

 

  



 

 פעילות בתנועה:

בהן היצירה מתמקדת, והן  בעבודה התנועתית ניתן להדגיש הן את מלודיית החלילים
בהחלפות שבין הכלים השונים המופיעים לאורך היצירה. בנוסף לכך, ניתן ואף כדאי 

 להדגיש את אופן הבניית המשפטים המוזיקאליים כסימטריים. 
 

   -שימוש במטפחות 
מטפחות. שימוש בהמוזיקאליים היטב בעזרת ניתן להדגיש את אופן הבניית המשפטים 

נחליף את מקצב נגינתם של החלילים, וכשמנגינת החלילים עולה, תעלה המטפחת. נדגיש 
)ניתן להיעזר בייצוג הגראפי של היצירה המצורף  יה שהמנגינה חוזרתיבפעם השנ יד

 בהמשך(:
 

 
 
 

לאחר שמנגינת החלילים תופיע פעמיים, תבוא הקרן האנגלית בנגינה נוגה. ניתן לנפנף מצד 
ניתן לבצע תרגיל  –לצד בעדנות. שימו לב! ברקע החלילים מוסיפים את נגינתם המודגשת 

שבו חלק מהכיתה תמשיך בהדגשת תפקיד החלילים בעזרת נפנוף מהיר, והאחרים ידגישו 
ן האנגלית. מיד לאחר מכן תשוב מנגינת החלילים לפעמיים את תפקידו הנוגה של הקר

 נוספות.
 

הנפנוף יהיה מודגש בהתאם. כדאי לשים לב, שגם כאן  –בחטיבה ב'  יופיעו החצוצרות 
ניתן לפצל את תפקידי התלמידים, מאחר וברקע נשמע ליווי עיקש של מקצב מנוקד. חלק 

כך הכיתה תוכן גם לקראת פעילות מהתלמידים יכולים להדגיש את המקצב המנוקד, וב
 (:הפיצול לשתי הקבוצות מופיע גם בייצוג הגראפי )אופןהתזמור 

 

 
 

  –שימוש בצילומי כלי הנגינה 
ניתן להכין צילומים קטנים  של כלי הנגינה על מקלות של ארטיק, או פשוט לאחוז 

החלפת הכלי, בצילומים, ולבצע את מהלך המלודיה תוך הנעת הצילום בעזרת היד. עם 
 יוחלף גם הצילום, והמנגינה תומחש בעזרת הנעת הצילום.

 
 



  –תזמור 
 

. הקול העליון מיועד לכלי בעל צליל גבוה לפניכם התזמור המיועד עבור שני כלי הקשה
והקול השני לכלי מרשרש כלשהו )רצוי מרקס(. כדאי בשלב  וחד )כמו שליש או פעמון(,

הראשון להשתמש אך ורק בכלי אחד )רצוי פעמון או מרקס( בכדי ללמד את שני 
התפקידים יחדיו את כל התלמידים, ורק בשלב השני לחלק את הכיתה לשנים )או לחלק 

 לכל תלמיד שני כלים( וללמד את התפקידים בנפרד:
 

 
 
ור לעיל הוא אך ורק עבור המוטיב של החלילים, לכשתכנס הקרן האנגלית עדיף לא תזמה

לנגן ולהמתין לנגינת מוטיב החלילים בפעם השלישית. אם בוחרים להמשיך בהקשה בכל 
זאת, ניתן לתזמר את תפקיד החלילים )המשך נגינת שמיניות( בנגינת פיאניסימו. 

 נת הקרן האנגלית. לחילופין, אפשר לרשרש חופשי אל מול נגי
 

בהמשך, עם התחלת חטיבה ב', ניתן שוב לחלק את הכיתה לשניים, ולנגן את התזמור 
 שלהלן. גם תזמור זה רצוי ללמוד באופן מקדים יחד עם כל תלמידי הכיתה:

 

 
 
 

 או עם נגינת היצירה עצמה.  עם קבצי התרגולהתזמור ניתן ללמידה הן בנגינה ללא ליווי, 
 

שוב חלוקת הכיתה לשניים, אך קבוצה אחת תתזמר  – ת לעבודת התזמוראפשרות נוספ
את חטיבה א' בכלים גבוהים, וקבוצה שניה תתזמר את חטיבה ב' בעזרת תופים, תוך 

 הדגשת המקצב המנוקד.
 

  



 בחליליות ומטלפונים:  נגינה

. נגני עיבוד של היצירה לנגינת פסנתר פשוטהבהמשך תוכלו למצוא תווים שבהם ישנו 
הפסנתר יוכלו לנגן את היצירה לתלמידי הכיתה באופן חי, ובכך ללוות את נגני החלילית 
שינגנו עיבוד דומה, ובסולם דו מז'ור. תוכלו להשתמש בקבצי התרגול לצורך ליווי 

תוך מעקב אחר הסימונים בדף  לנגינת המטלופון,וכלו להיעזר בהמלצות ת החליליות. 
 התווים:

 



 

  



 

  



 

  



 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 


