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ירים ִע ְּב ִריִים
שִ
ִ
.1
ַארגֹובִּ /תְר ָצה ֲא ָתר)
ֶשם ֶש ִּלי ( ָס ָשה ְ
רּוח ֶש ִּלי ,ג ֶ
ַ
ַפָרןַ -הגָר
ַע ָמה ז ְ
אֹור ַלנְד); ִּעּבּוד :נ ֲ
ַעקֹב ְ
שֹושנִּים ( ָמְר ְד ַכי ְז ִּע ָירא /י ֲ
ְ .2שנֵי ַ
מנִינֹוב
סַ .ר ְּח ָ
ח ַב ֶצ ֶלת ַה ַמיִּם ,אֹוּפּוס ( 8/1הַ .ה ְינֶה)
ֲ .3
טֹובה)
ילְך ,אֹוּפּוס ( 21/5אֶּ .ב ֶק ָ
ִּּ .4פְר ֵחי ַה ִּל ָ
ְלה ְּבגַנִּי ,אֹוּפּוס ( 38/1אְּ .בלֹוק)
ַּ .5ב ַלי ָ
ֶריָנִּין)
ַ .6מְרגָנִּּיֹות ,אֹוּפּוס ( 38/3אְ .סֶיוְ

S. Rachmaninoff
)3. The water lily, Op. 8/1 (H. Heine
)4. The lilacs, Op. 21/5 (E. Beketova
)5. In my garden at night, Op. 38/1 (A. Blok
)6. Daisies, Op. 38/3 (I. Syeveryanin

שּומן
ָ
ר.
ֵ .7עץ ָה ֱאגֹוז (י .מֹוזֶן)
 .8יֶֶרק ִּראשֹון (יֶ .קְרנֶר)
ֶּ .9פַרח ַהלֹוטּוס (הַ .ה ְינֶה)
ַ .10א ְת ְכמֹו ֶּפַרח (הַ .ה ְינֶה)

R. Schumann
)7. Der Nussbaum (J. Mosen
)8. Erstes Grün (J. Kerner
)9. Die Lotosblume (H. Heine
)10. Du bist wie eine Blume (H. Heine

דּוא ִטים
לֹושה ֶ
ש ָ
שּומן ְּ -
ָ
ר.
ָאה (רַ .רינִּיק)
ֶּ .11פַרח ָק ָטן נ ֶ
ה ְּס ָפַר ִדי':
ירים ַ
שִ
הִ
ִמּתֹוְך ' ֵס ֶפר ַ
ַייּבל)
אֹותי ִּּב ְפָר ִּחים (ע .ג ְ
ַ .12כּסּו ִּ
 .13פְּ גִישָ ה ִראשֹונָה (ע .גַייבְּל)

R. Schumann - Three Duets
)11. Schöen Blümelein (R. Schumann/R.Reinick
from: Spanisches Liederbuch:
)12. Bedeckt mich mit Blumen (E. Geibel
)13. Erste Begenung (E. Geibel

ה ְּפ ָס ָקה
ַ
תיִים
ירים ָצ ְּר ָפ ִ
שִ
ִ
גֹוטיֶה);
ֶרד (הֶּ .בְר ִּליֹוז/תְ .
רּוח ַהּוֶ
ַ .14
ִּמתֹוְך ' ֵלילֹות ַקיִּץ'
יל ֶב ְס ְטר)
פֹורה/אִּ .ס ְ
ֶּ .15פַרח זָרּוק (גֶ .
פּוס ֶטה)
ַאה ָבה (סָ .ש ִּמינָאד/אְ .
ְ .16מחֹול ֲ
אר ֶבר
סָ .ב ְּ
ַ .17ה ִּחנָנִּּיֹות (ג'ְ .ס ֶט ֶפנְס)
ֶרד (ג' .ג'ֹויְס)
יתי ֶאת ַהּוֶ
ְתי ְו ִּכ ִּל ִּ
ַ .18ע ָתה נִּּזֹונ ִּ
קֹוס ָמה/ז'ְּ .פֶרוֶר)
ֶ .19ה ָע ִּלים ַה ֵמ ִּתים (ז'ְ .
ִידיש
ירים ְּבי ִ
שִ
ִ
קֹוב ְס ִּקי/אָ .מא ְנגֶר)
עֹומד (פַ .ל ְס ְ
ַ .20על ַהֶדֶרְך ֵעץ ֵ
גֹול ְד ְש ֵטין
ִּעּבּודֵ :ריימֹונְד ְ
ַל ָמן ְשנֵיאֹור)
ַ .21מְרגָנִּּיֹות ( ֲע ָמ ִּמי/ז ְ
דּואט]
ִּידי) [ ֶ
עֹורים ( ֲע ָמ ִּמי י ִּ
ּוש ִּ
ּבֹולים ְ
ִּ .22ש ִּ

French Songs:
;)14. Le spectre de la rose (T. Gautier
from: Les nuits d'été
)15. Fleur jetée (G. Faure/A. Silvestre
)16. Ronde d'Amour (C. Chaminade/C. Fuster
S. Barber
)17. The daisies (J. Stephens
)18. Now have I fed and eaten up the rose (J. Joyce
)19. Les feuilles mortes (J. Kosma/J. Prévert

יידיש לידער
אויפ' ן וועג שטייט א בוים (פ .לסקובסקי/א .מאנגער) 20.
ִּעּבּוד :ראיימענד גאלדשטעיין
21.
מַארגַאריטקעס ( ָפאלק/זלמן שניאור)
22.
דּואט]
הובר און קורן ( ָפאלק יידיש) [ ֶ

ירים ִע ְּב ִריִים
שִ
ִ
ַאל ֶתְר ָמן)
ָתן ְ
ְס ִּקי/נ ַ
ילנ ְ
ֹשה ִּו ֶ
ַ .23כ ָלנִּּיֹות (מ ֶ
ְּבְרג
ַחם ִּויֶזנ ֶ
גֹול ְד ֶּבְרג); ִּעּבּודְ :מנ ֵ
יליֵ /לָאה ְ
ָקינְתֹון ( ִּר ְב ָקה ְגִּו ִּ
ִּּ .24פזְמֹון ַלּי ִּ
דּואט]
ַפָרןַ -הגָר [ ֶ
ַע ָמה ז ְ
ָע ִּמי ֶש ֶמר); ִּעּבּוד :נ ֲ
ָע ִּמי ֶש ֶמר/נ ֳ
צֹומ ַח (נ ֳ
ה ַגנַת ַה ֵ
ַלס ַל ֲ
 .25ו ְ
הזכות לשינויים שמורה
כל הזכויות שמורות לעידו אריאל ©

