
ר| " ִשיָרה ִשיר"ִסְדַרת   ִעידֹו ֲאִריֵאל: ִניהּול ָאָמנּוִתי ּוְפַסְנתֶּ

 ְמַנֵחם ִויֶזְנֶבְרג: ִיעּוץ ָאָמנּוִתי

  Children Songs   תּוּדלְ ִשיֵרי יַ 

 סֹוְפָרן, ַטל ָגנֹור| סֹוְפָרן , ְרִויַטל ָרִביב

 
     (יסלִ קֶּ טֶּ ְש -ןלַ ם יָ יָ ְר מִ ) 53 .אֹופ, יםָלִד יְ י יֵר ִש ַאְרָבָעה : ייםחַ -ןל בֶּ אּופָ 

   ֶלֱאִליֶשַבע ש  ֶר ר עֶ יִש  .1

      ַהֶגֶשם .2

   ןישֹוה לִ צֶ רֹון עֹושָ הַ  .3

   רּוחַ  ,רּוחַ  .4

    

 R. Schumann: From Liederalbum für die Jugend, op. 79  97 .אֹופ, יםִר עּונְ י הַ נֵ בְ לִ ִשיִרים ם ֹובלְ ִמתֹוְך ַא: שּוָמן. ר

 .Duet: Mailied (Blatt)  5 (ְבָלאט) ַמאי ִשיר: ּדּוֶאט .5

 .Der Sandmann (Kletke) 6 (ְקֶלְטֶקה) חֹולהָ  ִאיש .6

 .Duet: Das Glück (Hebbel) 7  (ֵהֶבל)ר שֶ אֹוהָ : ּדּוֶאט .7

 .Schneeglöckchen (Rückert) 8 (ִריֶקְרט) ֶשֶלג ַפֲעמֹוֵני .8

 .Er ist's (Mörike) 9 (ֶמִריֶקה) הּוא ֶזה .9

 .Duet: Die Schwalben (Blatt) 10 ( ְבָלאט) ַהְסנּוִנּיֹות: ּדּוֶאט .11

    
 M. Mussorgsky: From 'Detskaja' (Mussorgsky) (מּוסֹוְרְגְסִקי)' ַהְיָלִדים רֲחַד 'ִמתֹוְך : מּוסֹוְרְגְסִקי. מ

 .S njane 11 תנֶ מֶ אֹוהָ  םעִ  .11

 .S kukloj 12 הם ַהבובָ עִ  .12

 .Na son grjaduchshchij 13 ָנהיַהשֵ  ִלְפֵני .13

 .Pojekhal na palochke 14 ֵעץ סּוסְרִכיָבה ַעל  .14
   

 
 

 ַהְפָסָקה
 

 

    

 Lullabies ש  רֶּ י עֶּ יֵר ִש 

 ' רעַ נַ ל הָ א שֶ לֶ פֶ ן הַ ֶר קֶ 'ך ֹוּתמִ  ש  ֶר יר עֶ ִש  .15
 (ְבָרְהְמס. י)

Wiegenlied from 'Des Knaben Wunderhorn' 
(J. Brahms) 

15. 

 .Wiegenlied Im Sommer  (H. Wolf/Reinick) 16 (יקיינִ ַר /ףלְ וֹו. ה)ץ יִ קַ בַ  ש  ֶר יר עֶ ִש  .16
    

   (גְר בֶ נְ יזֶ וִ  ְמַנֵחם/ַאְלֶּתְרָמן ָנָתן/ְזִעיָרא ָמְרְּדַכי) ַלְיָלה ַלְיָלה .17

   (גְר בֶ נְ יזֶ וִ  ְמַנֵחם/גֹוְלְדֶבְרג ֵלָאה/ְגִויִלי ִרְבָקה) ַלּיִקיְנּתֹון ִפְזמֹון .18

    
   

   ןָר ל צֹובַ יּוְבִעיבּוד  ִשיִרים ִעְבִריים

   ( יסלִ קֶ טֶ ְש -ןלַ ם יָ יָ ְר מִ /לפֶ מְ לַ  ַמְקס) ִגבֹור ּדִני .19

   (ְזִעיָרא ָמְרְּדַכי/ְזִעיָרא ָמְרְּדַכי)ן ילֹופִ -ילפִ  .21

    

  יםטִ אֶּ ּוּד: רטֶּ כְ י רֶּ נִ יֹו

   (גֹוְלְדֶבְרג ֵלָאה) ָהַאּילֹות עֹוׂשֹות ָמה .21

   (רהַ מֹו ילִ עֵ ) ָוָהְלָאה ִמֶמִני ִהיא ָהְרִצינּות .22

   (ֲאָתר ִּתְרָצה) ֶקרַבבֹו ַשָבת .23

 הזכות לשינויים שמורה
 שמורות לעידו אריאל כל הזכויות© 

 


