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 רקע לעבודת החקר

אחד . מודרנית בנד ביג לתזמורת ניםויש יםמוכר םליישרא יםשיר עיבוד הוא בחרתי שבו הנושא

)המילים של דודו ברק  התותחנים חיל להקתשבוצע במקור על ידי  "בקנה פרחים" הוא יםהשיר

 הוא כי וגם, המלחמות את ומגנה שלום של מסר מעביר הוא כי בשיר בחרתי. והלחן של אפי נצר(

 שני הוא: השיר ה .העברי הזמר בתחום" קאנון"ל ונחשב מוכר

 

 שאלת המחקר

 – אומר הווה ,מהאלמנטים  ההכרחיים  אחד אף להפסיד מבלי לביצוע שכזו המרה ניתנת האם

 המטופלת יצירה של לו גוון להעניק אחת ובעונה ובעת ,השיר של ווניקיונ פשטותו על לשמור

 ברק בעלת שהיא אותה בסיטואציה למצב כך ידי ועל בנד לביג האמריקניות הכתיבה בטכניקות

 המקורי. בפורמט בהכרח נמצאים שאינם במיוחד חזק ואופי

 

 שיטת העבודה

 למחשב בתוכנת ובשימוש בעיבוד בסיסיים כלים אותי לימד המנחה, הראשונים בשיעורים

 בתיאוריה חדשים דברים אותי לימד, שונות הרמוניה שיטות אותי לימד הוא. מוזיקהה לכתיבת

שיעורים . ומתי איפה, לשים כדאי מה, לתזמורת קטע של הקלסי המבנה על והסביר אז'הג של

רבים נוהלו בלימוד הטמעת הטכניקות, בן על ידי הסברים מדוקדקים על כל סעיפי שיטות 

 העיבוד, והן על ידי סקירה של עיבודים לביג בנד מתוך הספרות הענפה הקיימת. 

 המנחה ובמפגשים ,העיבוד את יתוכתב מתיתקדה החופשי בזמן כאשר ,לשבועיים אחד נפגשנו

 מעבר .בעיבוד ולאן להתקדם איך לחשוב לי ועזר חדשים דברים אותי מדיל, דעתו את ווהיח

, האלקטרוני הדואר באמצעות וחילופי קבצים התכתבויות התנהלו שבועיות הדו הפגישה לשעות

  תיקונים. או הערות ושליחת בית עשיית שיעורי של קרוןיבע בעיקר, והזמן בניצול שעזר דבר

 

 התוצר

, שוב, על ידי אותה תזמורת החיפה ונוגנ של בנד הביג תזמורת ידי על הנוגנ המעובדת ההיציר

 בכנס הסיום של המחזור הראשון בתכנית. 

 

מר  ,בפועל המנהל ומפי ,הווארד פרי'ג מר ,התזמורת מנצח מפי מצוינות לביקורות תהזכ ההיציר

. היצירה לא איבדה התזמורת של השוטפות לתכניותיה העיבוד את סיףלהו ביקשו שאף ,וול דניס

 מכוחה אלא נוסף לה ערך מוסף ומרתק.

. 



 משמעות עבודת החקר ורעיונות לעתיד

 שפונה חדש למשהו אותו ולהפוך, ישן משהו לחדש הזדמנות הייתה בשבילי המחקר של המשמעות

 להפוך הזדמנות לי נתן המחקר. בו ומתעניין באוה מאוד שאני מוזיקה סוג שהוא, אז'הג של לכיוון

 בהופעה השיר את לשמוע לי אפשר הוא .ממני חומרים יצקתי שלתוכו, משלי למשהו השיר את

 .בראש אצלי אותו שומע שאני כפי חיה

 

 לשיר ומעניין חדש עיבוד מלשמוע הנאה לשאוב יוכלו שאנשים סברתי לחברה התרומה מבחינת

 יוכלו אליהם שגם, בעתיד חדשים עיבודים לכתוב לי יעזרו שרכשתי הכלים ךכ על נוסף. ומוכר ישן

 וליהנות ולהקשיב אנשים

 

 בטוח אני אבל, הזה הספציפי העיבוד עם להתקדם לאן הרבה לי יש מזה חוץ אם יודע לא אני

ותהיה לי האפשרות לממש את יכולותיי  שרכשתי הכלים בעזרת בעתיד חדשים עיבודים שאכתוב

 . תיות כמעבדהאמנו

 

 

 


