
נָּס ּבֹוֵדד .1 ר)פָּ י/יֹוֵסף דָּ ים ּגּורִּ [ֶטְרֶצט] (ַחיִּ

ה  ה ַהְסֻגלָּ ְמלָּ ַפר)ַהשִּ ים חָּ (ַחיִּ

ֵלל. ע)דּוד ֶשֶמש ְוַאְנֶטנָּה .2 (הִּ

3.

ים .4 ים ְיֻרקִּ י)ַשְרוּולִּ מִּ י/ֲעמָּ מִּ .Greensleeves (Folk/Folk); 4; (ֲעמָּ

ּבּוד יְליָּאְמס-וֹוְהן. ר: עִּ arranged by R. Vaughan-Williamsּוִּ

נּוַע .5 י/ַהיְדן. י)ַּגג צָּ .Un tetto umil (J. Haydn/Anonymous)5 (ָאנֹונִּימִּ

שּוְך ֶזה .6 נִּי. ג/ֶּבְטהֹוֶבן. ו. ל)ְּבֶקֶבר חָּ .In questa tomba oscura6  (L.v. Beethoven/G. Carpani)                   (ַקְרפָּ

ה ַעל ֶאֶבן ַהַשיִּש.7 ְרתָּ יא חָּ ִלינִי. ו) ַכֲאֶשר הִּ .Quando incise su quel marmo7   (V. Bellini/Anonymous) (ָאנֹונִיִמי/בֶּ

ה .8 .La serenata [Duet]8[דּוֶאט]ַהֶסֶרנָּדָּ

ים .9 חִּ .I marinai [Duet]9[דּוֶאט]ַהַמלָּ

ים ְקַטנִּים .10 רִּ .Auch kleine Dinge (P. Heyse)10; (ַהיֶזה. פ)ַּגם ְדבָּ

ּתֹוְך  י'מִּ יַטְלקִּ אִּ ים הָּ ירִּ 'from: 'The Italian Songbook'ֵסֶפר ַהשִּ
אֹון .11 ל ָאנְָקרֶּ ה. ו.י)ִקְברֹו שֶּ .Anakreons Grabe (J. W. Goethe)11(גֵּתֶּ

.Das Bandel (W.A. Mozart) [Terzet]12[ֶטְרֶצט] (מֹוַצרט. א.וו)ַהֶסֶרט .12

יָּה.13 יפִּ .Erwartung13צִּ

י ֶאת ַמְסְרֵקְך ַהזָֹּהב.14 י לִּ .Schenk mir deinen goldenen Kamm14ַהֲענִּיקִּ

15. C .(גֹון. ל .C. (L. Aragon)15(ָארָּ

לֹון .16 יֶנר. ג)מָּ פֹולִּ .Hotêl (G. Apollinaire)16(אָּ

ה ֵאֶשת ַהַחיָּל .17 ְּבלָּ ה קִּ .Und was bekam des Soldaten Weib (B. Brecht)17(ְּבֶרְכט. ּב)ּומָּ

יַנאי .18 י ַסכִּ ּתֹוְך ; (ְּבֶרְכט. ּב)ֶמקִּ ְגרּוש'מִּ ה ּבִּ .Macki Messer (B. Brecht); from: 'Die Dreigroschenoper'18'אֹוֶפרָּ

אְגֶרה. מ)ְּתלּונָּתֹו ֶשל ְנַהר ַהֵסין .19 .Complainte de la Seine (M. Magre)19(מָּ

ן .20 טָּ י. מ)ֶחֶדר קָּ ְבְסקִּ י. מ/ַוְרשָּ ְבְסקִּ .20. מ/ווארשאווסק. מ) פריפעטשיק ן'אויפ(ַוְרשָּ

יל .21 ְלּגּולֹו ֶשל ְמעִּ י. ק)ּגִּ .21(מולודווסקי. ק) געווַאנטל טונקעלן ַא פון מַאנטל ַא(מֹולֹודֹוְבְסקִּ

יפֹון .22 ֲעפִּ יר הָּ אי)שִּ נָּן זָּרָּ יְנֶּגר/יֹוחָּ מֹוס ֶאטִּ ּבּוד; (עָּ יֶזְנֶּבְרג: עִּ ְמַנֵחם וִּ

ְריָּה .23 ה ְלֵקיסָּ יכָּ י)ֲהלִּ בִּ ד ֶזהָּ וִּ (ַחנָּה ֶסֶנש/דָּ

י .24 לֹון ֶשלִּ י)ַהּבָּ י ַכְספִּ תִּ נֹור/מָּ [ֶטְרֶצט] (ֵאהּוד מָּ

יל .25 י ֶשֶמר)ַהְמעִּ י ֶשֶמר/נֳָּעמִּ [ֶטְרֶצט] (נֳָּעמִּ
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