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היא ; מובהקים ומתאימים לשפה בה שרים, ווקאלים נקייםההגייה הנכונה תלויה בכוונה וביכולת להפיק 

של השפה לבין  הכתיבהיא תלויה בקשר בין ; המתאימים לשפה הקונסוננטיםתלויה גם בהכרות עם 

 .ההגייה

 

הוא מחדד את הדקויות בהגיית . (חומר כתוב בטבלאות) IPAה , הכתב הפונטיאמצעי עזר מצוין הוא 

 .הווקאלים ומאזכֵּר את ההגייה הנכונה של הקונסוננטים

 

ההטעמה הנכונה . אותה צריך פשוט ללמוד ולהכיר. הנכונה ההטעמהאלמנט חשוב ביותר בהגייה הוא 

 .הן בסופי מלים ובסופי הברות והן בקידומות, "שווא"מיד את בעיית ה, למשל, תפתור

אם כי שני , עשו המלחינים לרוב את העבודה ואנו צריכים רק להשמע לפיסוק המוסיקאלי, הזמרים, לנו

 .ההטעמה והפיסוק מזינים זה את זה ומשפיעים זה על זה, הדברים האלה

 

בהגייה לטובת  פשרותמומלצות , (מהירות)קצרים מאד , נמוכים מאד, גבוהים מאד, חריגיםבצלילים 

 .ההצללה והאיכות הקולית

 

 ".אילמים"או " מזמזמים", "מצלצלים. "תשומת לב מיוחדת לקונסוננטים מבחינת טכניקת ההפקה שלהם

קונסוננט . (התייחסות למהירות שבה מתנהלת המוסיקה) השהייה על קונסוננטים ומהירות הפקתם ןתזמו

 .rהבעיתיות של הגיית . אחרון-לפני

 

 .הפרדהואו לחילופין חיתוך , בין מלים חיבוריםמקרים של 

 

 :הדגמות בזמרה

Du bist die Ruh  ;  Litanei  ;  Suleika  ; Im wunderschönen Monat.. ; In dem Schatten..; 

Dein blaues Auge ;   
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הדיוק : להגייה הצרפתית, באופן כמעט פרדוכסלי, רוב הדברים שנאמרו על ההגייה הגרמנית יתאימו

החיבורים , התיזמון, החריגה והפשרות, ההטעמות, הכתב הפונטי, הכתיב, בקונסוננטים ובווקאלים

 .למעשה התורה כולה על רגל אחת, זו. וההפרדות

 

 .אליהם יש לשים לב בהגייה; ובכל זאת ברור שלכל שפה יש מאפיינים משלה ועליהם יש לתת את הדעת

 

. קוראי גרמנית ודוברי גרמנית לא ימצאו קושי גדול מדי בהגייה הצרפתית בעיקר במה שנוגע לווקאלים

 . יש בודדים שאינם קיימים כלל בצרפתית. למעשה הם ימצאו את כל הווקאלים בגרמנית

אולי זיהויו בכתיב וכן הצורך , הן מבחינת הפקתו,  האופייני קושיהאינפוףאך לעומת זאת יזמן להם 

יש לזכור כי הם מופיעים בכתיב רק כדי להצביע על ". תיקני"באופן ' והמ' להקפיד על וויתור הגיית הנ

 .(חומר כתוב בטבלאות)עצם האינפוף ובזאת תם תפקידם 

 

 חיבור בין מלים כאשר אחת מסתיימת בקונסוננט ."ליאזון"האינפורמציה נוספת חשובה ביותר היא עניין 

לפניו קונסוננט שיתחבר למלה ,  שקטeכמו כן כאשר אחת מסתיימת ב  . שקט והבאה מתחילה בווקאל

 .הבאה המתחילה בווקאל

 .לזמרים מומלץ ביותר לסמן את הקשתות בתווים לפני השירה

 הווקאלים וצרופי צירופי. לא קוראים בהכרח את מה שכתוב.  הצרפתיהכתיבבעיה נוספת היא בעיית 

 .שאינם נהגיםהקונסוננטים חייבים להיות מוכרים וכך גם הקונסוננטים 

לרוב ניתן לעבור . לא לפתוח פה גדול מדי, המלצה שניתן לתת לזמרים השרים רפרטואר צרפתי היא

 .ידי שמירה על צורת הפה במעברים-על,  אלא להפך"פרצופים"מווקאל לווקאל בטכסט מבלי לעשות 
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כמובן שהקריאה היא הבעיה וכשמשוכתב הטכסט לאותיות . ההגייה בעברית אמורה להיות קלה למדי

 .לטיניות יש כאילו עוותים

 

 : ווקאלים בלבד5יש לזכור שמדובר ב 

[a]   [ɛ]   [i]   [ɔ]   [u] 

 
ובכל זאת יש להקפיד מאד על ההצללה . כל הגיית ווקאלים שתחרוג מאלה תגרום לשפה להשמע זרה

 .בשירה ולהמנע מפתיחת יתר של הווקאלים הפתוחים

 

בסופי מלים או הברות חייבים  ([b] ,[g] ,[d])שביניהם " קוליים" ובעיקר ה"אלמים"ההקונסטננטים 

הדבר אינו אמור לגבי קונסוננטים . (תמיכה ושחרור אויר)להשמע והם מקבלים כעין שווא קטן אחריהם 

, במקרים האלה אין להוסיף אפילו רמז של ווקאל אחריהם אם אין כזה במלה. "מזמזמים "או" מצלצלים"

 .פופולרית, עממית, שכן הגייה כזאת תגרום למושר להשמע כמוסיקה קלה

 :דוגמא

 ילד קטן, בן לו היה לי

Ben lu haya li, yeled katan 

 שחור תלתלים ונבון

schehor taltalim venavon 

 עוד אתמרמר כרחל האם

od etmarmer kerachel haem 

 

צריכה להשמע ' גם הה. (כמו בגרמנית)מלים המתחילות בווקאל יש להפרידן לרוב מאלה שלפניהן 

 .בבֵּרור

 

 .הקול- יש להגות בשירה בלי לחץ חזק על מיתריch-[x]-  ' את הח

 

תך :  למשל. (מּפיק)בעברית יש בהם דגש . יש קונסוננטים הנהגים ככפולים   ;  (nn)כנֶּרת    ;  (mm)צמָּ

ך      ;(pp)השתּפֵּ

 

 


