
י.1 י , רּוַח ֶשלִּ ְרָצה ֲאָתר/ָסָשה ַאְרגֹוב)ֶגֶשם ֶשלִּ (תִּ

ים .2 יָרא)ְשֵני שֹוַשנִּ ּבּוד; (ַיֲעֹקב אֹוְרַלְנד/ָמְרְדַכי ְזעִּ ַהָגר-ַנֲעָמה ַזְפָרן: עִּ

.The water lily, Op. 8/1 (H. Heine)3(ַהְיֶנה. ה) 8/1אֹוּפּוס , ֲחַבֶצֶלת ַהַמיִּם.3

יָלְך.4 ְרֵחי ַהלִּ .The lilacs, Op. 21/5 (E. Beketova)4(ֶּבֶקטֹוָבה. א) 21/5אֹוּפּוס , ּפִּ

י.5 .In my garden at night, Op. 38/1 (A. Blok)5(ְּבלֹוק. א) 38/1אֹוּפּוס , ַּבַלְיָלה ְּבַגנִּ

ּיֹות.6 ין. א) 38/3אֹוּפּוס , ַמְרָגנִּ .Daisies, Op. 38/3 (I. Syeveryanin)6(ְסֶיֶוְרָינִּ

.Der Nussbaum (J. Mosen)7(מֹוֶזן. י)ֵעץ ָהֱאגֹוז .7

אשֹון .8 .Erstes Grün (J. Kerner)8(ֶקְרֶנר. י)ֶיֶרק רִּ

.Die Lotosblume (H. Heine)9(ַהְיֶנה. ה)ֶּפַרח ַהלֹוטּוס .9

.Du bist wie eine Blume (H. Heine)10(ַהְיֶנה. ה)ַאְת ְכמֹו ֶּפַרח .10

.Schöen Blümelein (R. Schumann/R.Reinick)11(ַרינִּיק. ר)ֶּפַרח ָקָטן ָנֶאה .11

ָפַרִדי'ִמּתֹוְך  :from: Spanisches Liederbuch:'ֵסֶפר ַהִשיִרים ַהסְּ
ים .12 ְפָרחִּ י ּבִּ .Bedeckt mich mit Blumen (E. Geibel)12(ַגייְּבל. ע)ַכּסּו אֹותִּ

ִגיָשה ִראשֹונָה .13 ל. ע)פְּ .Erste Begenung (E. Geibel)13(ַגייבְּ

יֹוז. ה)רּוַח ַהּוֶרד .14 .Le spectre de la rose (T. Gautier); 14; (גֹוְטֶיה. ת/ֶּבְרלִּ

תֹוְך  from: Les nuits d'été'ֵלילֹות ַקיִּץ'מִּ
יְלֶבְסְטר. א/פֹוֶרה. ג)ֶּפַרח ָזרּוק .15 .Fleur jetée (G. Faure/A. Silvestre)15(סִּ

יָנאד. ס)ְמחֹול ַאֲהָבה .16 .Ronde d'Amour (C. Chaminade/C. Fuster)16(פּוְסֶטה. א/ָשמִּ

ּיֹות .17 ָננִּ .The daisies (J. Stephens)17(ְסֶטֶפְנס. 'ג)ַהחִּ

י ֶאת ַהּוֶרד .18 יתִּ לִּ י ְוכִּ ּזֹוְנתִּ .Now have I fed and eaten up the rose (J. Joyce)18(ֹוְיס'ג. 'ג)ַעָתה נִּ

ים .19 ים ַהֵמתִּ .Les feuilles mortes (J. Kosma/J. Prévert)19(ְּפֶרֶור. 'ז/קֹוְסָמה. 'ז)ֶהָעלִּ

י. פ)ַעל ַהֶדֶרְך ֵעץ עֹוֵמד .20 .20(מאנגער. א/לסקובסקי. פ)ן וועג שטייט א בוים 'אויפ(ָמאְנֶגר. א/ַלְסקֹוְבְסקִּ

ּבּוד ּבּודֵריימֹוְנד גֹוְלְדְשֵטין: עִּ ראיימענד גאלדשטעיין: עִּ

ּיֹות .21 י)ַמְרָגנִּ .21(זלמן שניאור/ָפאלק)מַארגַאריטקעס (ַזְלָמן ְשֵניאֹור/ֲעָממִּ

ים .22 ים ּוְשעֹורִּ ּבֹולִּ י)שִּ ידִּ י יִּ .22[דּוֶאט] (ָפאלק יידיש)הובר און קורן [דּוֶאט] (ֲעָממִּ

ּיֹות .23 י)ַכָלנִּ יֶלְנְסקִּ (ָנַתן ַאְלֶתְרָמן/ֹמֶשה וִּ

יְנתֹון .24 ְזמֹון ַלּיקִּ י)ּפִּ ילִּ ְבָקה ְגוִּ ּבּוד; (ֵלָאה גֹוְלְדֶּבְרג/רִּ יֶזְנֶּבְרג: עִּ ְמַנֵחם וִּ

25.

הזכות לשינויים שמורה

כל הזכויות שמורות לעידו אריאל ©

ָמִנינֹוב. ס ַרחְּ

ִרִיים ִשיִרים ִעבְּ

ָסָקה ַהפְּ

ֶבר. ס ָבארְּ

ִייִדיש לידער יידישִשיִרים בְּ

S. Barber

R. Schumannשּוָמן. ר

ַרת  ִביִעית- ' ִשיָרה ִשיר'ִסדְּ ָהעֹוָנה ָהרְּ

ִנית מס ָמִחים: דֹוֵמם-צֹוֵמַח-ַחי: 11' ָּתכְּ ִשיֵרי צְּ

י ין ֵלוִּ יט| סֹוְּפָרן , ֶאֶלְנַטק-ַיְסמִּ סֹוְּפָרן-ֶמצֹו, ַהָגר ַשְרבִּ

י ּוְפַסְנֵתר יהּול ָאָמנּותִּ יֵאל: נִּ ידֹו ֲארִּ עִּ

20:00 בשעה 3.3.16, יום חמישי- קונסרבטוריון כרמיאל 

20:30 בשעה 5.3.16, שבת-מוצאי- אביב -תל, מרכז פליציה בלומנטל למוסיקה

21:00 בשעה 4.3.16, יום ששי- סבא -כפר',  ב13רחל המשוררת ' רח, בית משפחת חייט

ִרִיים ִשיִרים ִעבְּ

S. Rachmaninoff

י ֶשֶמר)ַוְלס ַלֲהַגַנת ַהצֹוֵמַח  י ֶשֶמר/ָנֳעמִּ ּבּוד; (ָנֳעמִּ [דּוֶאט]ַהָגר -ַנֲעָמה ַזְפָרן: עִּ

ָפִתִיים  :French Songsִשיִרים ָצרְּ

לֹוָשה דּוֶאִטים - שּוָמן . ר R. Schumann - Three Duetsשְּ


