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ַארּגֹוב
שה ְ
ָס ָ
ּגּורי) [ ֶטְר ֶצט]
יֹוסף ָּדרַ /חִּיים ִּ
ּבֹודד ( ֵ
ָּ .1פנָּס ֵ
ֻלה ( ַחִּיים ָּח ַפר)
ַה ִּש ְמ ָּלה ַה ְסג ָּ
ְטנָּה (עִּ .ה ֵלל)
 .2דּוד ֶש ֶמש ְוַאנ ֶ
ח ְפ ָּשה ְּבָאדֹם ( ָּעמֹוס ֶא ִּטי ְנּגֶר) [ ֶטְר ֶצט]
ֻ .3
ְר ִּקים ( ֲע ָּמ ִּמיֲ /ע ָּמ ִּמי);
וּולים יֻ
ַ .4שְר ִּ
ָּאמס
ילי ְ
וֹוהןִּּ-ו ְ
ִּעּבּוד :רְ .

;)4. Greensleeves (Folk/Folk
arranged by R. Vaughan-Williams

יט ְל ִקיִים
ירים ִא ַ
שִ
ִ
Italian Songs
)5. Un tetto umil (J. Haydn/Anonymous
ִּימי)
נּוע (יַ .ה ְידןָ/אנֹונ ִּ
ּ .5גַג ָּצ ַ
(In questa tomba oscura)L.v. Beethoven/G. Carpani
הֹובן/גַ .קְר ָּפנִּי)
ְּ .6ב ֶק ֶבר ָּחשּוְך זֶה (ל .וֶּ .ב ְט ֶ
6.
ַ .7כ ֲא ֶשר ִּהיא ָּחְר ָּתה ַעל ֶא ֶבן ַה ַשיִּש (וֶּ .בלִינִיָ/אנֹונִימִ י) (Quando incise su quel marmo)V. Bellini/Anonymous
7.
פֹולי
רֹוסינִי/קֶ .פ ִ
ג' ִ .
דּואט]
ָּדה [ ֶ
ַ .8ה ֶסֶרנָּ
דּואט]
ַ .9ה ַמ ָּל ִּחים [ ֶ

G. Rossini/C. Pepoli
]8. La serenata [Duet
]9. I marinai [Duet

וֹולף
הְ .
ּ .10גַם ְד ָּבִּרים ְק ַטנִּים (פַ .היזֶה);
יט ְל ִּקי'
ִּמּתֹוְך ' ֵס ֶפר ַה ִּש ִּירים ָּה ִּא ַ
 .11קִ בְרֹו שֶּ ל ָאנָקְ ֶּראֹון (י.ו .ג ֵֶּּתה)

H. Wolf
)10. Auch kleine Dinge (P. Heyse
'from: 'The Italian Songbook
)11. Anakreons Grabe (J. W. Goethe

מֹוצרט
וו.אַ .
מֹוצרט) [ ֶטְר ֶצט]
ַ .12ה ֶסֶרט (וו.אַ .

W.A. Mozart
]12. Das Bandel (W.A. Mozart) [Terzet

ה ְפ ָס ָקה
ַ
מל
ְב ְרג/רֵּ .ד ָ
שנ ֶ
אֶ .
יפיָּה
ִּ .13צ ִּ
ִּיקי ִּלי ֶאת ַמ ְסְר ֵקְך ַהָּזהֹב
ַ .14ה ֲענ ִּ

A. Schönberg/R. Dehmel
13. Erwartung
14. Schenk mir deinen goldenen Kamm

פּולנְק
פֶ .
ָארגֹון)
( .C .15לָּ .
פֹולינֶר)
ָּ .16מלֹון (גָּ .א ִּ
ק .וָייל
ּומה ִּק ְּב ָּלה ֵא ֶשת ַה ַחיָּל (ּבְּ .בֶר ְכט)
ָּ .17
אֹופָּרה ִּּב ְגרּוש'
ֶ .18מ ִּקי ַס ִּכינַאי (ּבְּ .בֶר ְכט); ִּמּתֹוְך ' ֶ
אגֶרה)
ְהר ַה ֵסין (מָּ .מ ְ
ְּ .19תלּונָּתֹו ֶשל נ ַ
ִידיש
ירים ְבי ִ
שִ
ִ
ַר ָּש ְב ְס ִּקי)
ַר ָּש ְב ְס ִּקי/מ .וְ
ֶ .20חֶדר ָּק ָּטן (מ .וְ
מֹולֹודֹוב ְס ִּקי)
ְ
ִּּ .21ג ְלּגּולֹו ֶשל ְמ ִּעיל (ק.

F. Poulenc
)15. C. (L. Aragon
)16. Hotêl (G. Apollinaire
K. Weill
)17. Und was bekam des Soldaten Weib (B. Brecht
'18. Macki Messer (B. Brecht); from: 'Die Dreigroschenoper
)19. Complainte de la Seine (M. Magre
יי ִדיש לידער
20.
אויפ'ן פריפעטשיק (מ .ווארשאווסק/מ.
אַ מַאנטל פון אַ טונקעלן געווַאנטל (ק .מולודווסקי) 21.

ירים ִע ְב ִריִים
שִ
ִ
ְּבְרג
ַחם ִּויֶזנ ֶ
ָּראיָּ /עמֹוס ֶא ִּטי ְנּגֶר); ִּעּבּודְ :מנ ֵ
יֹוחנָּן זָּ
ִּ .22שיר ָּה ֲע ִּפיפֹון ( ָּ
ֶה ִּביַ /חנָּה ֶסנֶש)
יסְריָּה (ָּדִּוד ז ָּ
יכה ְל ֵק ָּ
ה ִּל ָּ
ֲ .23
ַ .24ה ָּּבלֹון ֶש ִּלי ( ָּמ ִּתי ַכ ְס ִּפיֵ /אהּוד ָּמנֹור) [ ֶטְר ֶצט]
ָּע ִּמי ֶש ֶמר) [ ֶטְר ֶצט]
ָּע ִּמי ֶש ֶמר/נ ֳ
ַ .25ה ְמ ִּעיל (נ ֳ
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