יאל
א ִר ֵ
ְתרִ :עידֹו ֲ
ּופ ַסנ ֶּ
נּותי ְ
מ ִ
שיר" | נִיהּול ָא ָ
ירה ִ
שָ
ִס ְד ַרת " ִ
ְבְרג
ַחם ִויֶזנ ֶ
נּותיְ :מנ ֵ
יִעּוץ ָא ָמ ִ

ִש ֵירי ַי ְלּדּות Children Songs
סֹופָרן
סֹופָרן | ַטל גָנֹורְ ,
יטל ָר ִביבְ ,
ְרִו ַ
ש ֶּט ֶּק ִליס)
ירי ְי ָל ִדים ,אֹופִ ( 53 .מ ְרָים ָי ַלןְ -
שֵ
ַאר ָב ָעה ִ
חייםְ :
ָפאּול ֶּבןַ -
.1

יש ַבע
ִשיר ֶעֶרש ֶל ֱא ִל ֶ

.2

ֶשם
ַהג ֶ

.3

ַה ָשעֹון רֹו ֶצה ִלישֹון

.4

רּוח
רּוחַ ,
ַ

ה ְנעּו ִרים ,אֹופ97 .
ירים ִל ְב ֵני ַ
שִ
שּומןִ :מתֹוְך ַא ְלבֹום ִ
ָ
ר.
ּדּואטִ :שיר ַמאי ( ְב ָלאט)
ֶ
.5

R. Schumann: From Liederalbum für die Jugend, op. 79
)Duet: Mailied (Blatt

.6

ִאיש ָהחֹול ( ְק ֶל ְט ֶקה)

)Der Sandmann (Kletke

.7

ּדּואטָ :האֹו ֶשר ( ֵה ֶבל)
ֶ

)Duet: Das Glück (Hebbel

.8

יק ְרט)
ַפ ֲעמֹונֵי ֶש ֶלג ( ִר ֶ

)Schneeglöckchen (Rückert

.9

יקה)
זֶה הּוא ( ֶמ ִר ֶ

)Er ist's (Mörike

ּדּואטַ :ה ְסנּונִּיֹות ( ְב ָלאט)
ֶ
.11

)Duet: Die Schwalben (Blatt

מּוסֹור ְג ְס ִקי)
ְ
ְל ִדים' (
הי ָ
ח ַדר ַ
מּוסֹור ְג ְס ִקיִ :מתֹוְך ' ֲ
ְ
מ.
ִ .11עם ָהאֹו ֶמ ֶנת

5.
6.
7.
8.
9.
10.

)M. Mussorgsky: From 'Detskaja' (Mussorgsky
11. S njane

בובה
ִ .12עם ַה ָ

S kukloj

ִ .13ל ְפנֵי ַה ֵשינָה

Na son grjaduchshchij

יבה ַעל סּוס ֵעץ
ְ .14ר ִכ ָ

Pojekhal na palochke

12.
13.
14.

ה ְפ ָס ָקה
ַ
ירי ֶּע ֶּרש
שֵ
ִ
ִ .15שיר ֶעֶרש ִמּתֹוך ' ֶקֶרן ַה ֶפ ֶלא ֶשל ָה ַנ ַער'
(יְ .בָר ְה ְמס)
ִ .16שיר ֶעֶרש ַב ַק ִיץ (ה .וֹו ְלףַ/ריי ִניק)
ַחם ִויֶז ְנ ֶב ְרג)
ַאל ֶּת ְר ָמןְ /מנ ֵ
ָתן ְ
ְלה ( ָמ ְר ְּד ַכי ְז ִע ָירא/נ ָ
ְלה ַלי ָ
ַ .17לי ָ
ַחם ִויֶז ְנ ֶב ְרג)
גֹול ְד ֶב ְרגְ /מנ ֵ
יליֵ /לָאה ְ
ָקינְּתֹון ( ִר ְב ָקה ְגִו ִ
ִ .18פְזמֹון ַלּי ִ
ירים ִע ְב ִריים ְב ִעיבּוד יּו ַבל צֹו ָרן
שִ
ִ
ָּ .19דנִי ִגבֹור ( ַמ ְקס ַל ְמ ֶפלִ /מ ְרָים ָי ַלןְ -ש ֶט ֶק ִליס)
ִ .21פילִ -פילֹון ( ָמ ְר ְּד ַכי ְז ִע ָיראָ /מ ְר ְּד ַכי ְז ִע ָירא)
יֹו ִני ֶּר ְכ ֶּטרּ :דּו ֶּא ִטים
גֹול ְד ֶב ְרג)
ָ .21מה עֹוׂשֹות ָה ַאּיָלֹות ( ֵלָאה ְ
ָה ְלָאה ( ֵע ִלי מֹו ַהר)
ָ .22ה ְר ִצינּות ִהיא ִמ ֶמנִי ו ָ
ַ .23ש ָבת ַבבֹו ֶקר ( ִּת ְר ָצה ֲא ָתר)
הזכות לשינויים שמורה
© כל הזכויות שמורות לעידו אריאל

Lullabies
'Wiegenlied from 'Des Knaben Wunderhorn
)(J. Brahms
)Wiegenlied Im Sommer (H. Wolf/Reinick

15.
16.

