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מנהל כללי: עמירם שאלתיאל
מנהל אדמיניסטרטיבי: מיכאל קונצביץ'

מפיקה: ענת ריכטר

מנהלת מכירות: דגן פדר
ספרן: גיא ארמון

מנהל במה: ואלרי אקסיונוב

הקאמרטה הישראלית ירושלים
מייסד ומנהל מוסיקלי: אבנר בירון

עו"ד יאיר גרין*, יו"ר 
אבנר אזולאי
יעקב אייזנר*

פרופ' רות ארנון*
פרופ' שלמה בידרמן

ד"ר יורם בלשר*

פרופ' אבי בן בסט
רו"ח תלמה ברבש־קנולר

פרופ' בני גיגר*
אפרת וימן גרשוני*

אילן דה פריס*

רוברט דרייק
פרופ' משה הדני*

גרשון זוהר 
יהודה זיסאפל

רות חשין*

משה מיכלס*
פרופ' מנחם פיש

אורלי פרומן*
ד״ר שמואל קבילי

רו"ח רענן קופ*

 חברי העמותה וחברי הוועד המנהל 

חברי התזמורת

 הצוות האדמיניסטרטיבי 

*חברי הוועד המנהל 

*נגן ראשי **משנה לנגן ראשי

כינור ראשון
מתן דגן*

נטשה שר*
כרמלה ליימן**
יוּקי אישיזאקה

דניס ג'רסי
רומן יוסופוב

סופיה קירסנובה

כינור שני
הדס פבריקנט* 
אדוארד רזניק* 

אומרי צח
ארנולד קוביליאנסקי

מיכאל קונצביץ'
קרן שושני

ויולה
מיכאל פלסקוב*

דורון אלפרין
בוריס רימר

אדוארד שובייב

צ'לו
צבי אורליאנסקי*

מרינה כץ*
אלכסנדר סינלניקוב**

אסתר ַוַלָדֶרס

קונטרבס
דמיטרי רוזנצוויג*

שי פקר

חליל
אסתי רופא*

אבוב
מוקי זוהר*
אורי מירז

בסון
מאוריציו פאז* 

קריסטיונס גריגס

קרן יער
אלון ראובן*

רות ורון

טימפני
קרן פנפימון־זהבי* 

חפשו אותנו

פרופ' אורי קרשון
פרופ' דפנה שוורץ*

ד״ר לאה שמיר־שנאן 
ברוך שלו
דב שפיר

נגנים אורחים: איריס גלוברזון־הירש, עוגב; סשה דולוב, צ'לו; גתית בועזסון, נבל.

עוזרת למנהל הכללי: ג'זבל כהן 
יועץ משפטי: עו"ד עמי פולמן

הנהלת חשבונות: שרית יצחקי

מחלקת מנויים: 1-700-55-2000 / בימים א׳-ה׳ 17:00-09:00

משרד התזמורת: רח׳ ההגנה 13, הגבעה הצרפתית, ירושלים / טל: 02-5020502 / פקס: 02-5020504
info@jcamerata.com :אימייל / www.jcamerata.com :כתובתנו באינטרנט

התזמורת נתמכת על ידי: משרד התרבות והספורט | עיריית ירושלים, האגף לתרבות ומסתייעת בתורמים שונים.
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תל אביב / מוזיאון תל אביב לאמנות
יום א', 24.6.18 בשעה 20:00
יום ו', 29.6.18 בשעה 13:00

מוצ"ש, 30.6.18 בשעה 21:00

ירושלים / תיאטרון ירושלים, אולם הנרי קראון
יום ג', 26.6.18 בשעה 20:00

כתיבת התכנייה: בני הנדל עיצוב: חגית מימון

3420172018

רקוויאם
אוליבר ֶוֶדר מנצח )גרמניה(
אלינור זֹון סופרן )ישראל(
גיא פלץ בריטון )ישראל( 

האנסמבל הקולי הישראלי 
מנהל מוסיקלי: יובל בן עוזר

ר )1913-1843(  דויד ּפֹוּפֶ
רקוויאם לשלושה צ'לי ולתזמורת כלי קשת 

אופ' 66 בפה דיאז מינור

אלה מילך־שריף )1954( 
 "שחרית" לסופרן, לבריטון, 

 למקהלה מעורבת ולתזמורת 
)בכורה עולמית(

הפסקה

גבריאל פורה )1924-1845( 
 רקוויאם לסופרן, לבריטון, 

למקהלה מעורבת ולתזמורת
אופ' 48 ברה מינור
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Requiem



ה שני עשורים ומעלה מכהן מאסטרו ז
אוליבר ודר כמנהל המוסיקלי והמנצח 

הראשי של אחת התזמורות הוותיקות ביותר 
בגרמניה: התזמורת הסימפונית התוִּריְנִגית 

ברוּדֹוְלְשַטְדט, המשמשת גם תזמורת 
האופרה של העיר. 1635 היא שנת ייסודה. 

 
ב-1992, משהשלים ֶוֶדר לימודי כינור וניצוח 

באקדמיה למוסיקה של עיר הולדתו, 
פרנקפורט על־נהר־מיין, יצא להמשך 

לימודים בקונסרבטוריון סנט פטרבורג, 
העיר שזה עתה השילה את שמה הסובייטי 
"לנינגרד". ודר היה המלגאי המערב־גרמני 
הראשון שלמד אצל מורי הקונסרבטוריון, 
ובהם הפרופסורים הנודעים איליה מוִּסין 

וְוַלִדיְסַלב ֶצ'ְרִניֶשְנקֹו. 

המשרה הראשונה שזכה בה ודר הייתה 
כהונת קפלמייסטר של תזמורת האופרה 

ְרם, עיר לרגלי הרי אורל.  והבלט של ּפֶ
כשיצא תחת ידו )ושרביטו( ביצוע של 

האופרה ההולנדי המעופף* מאת וגנר, 
 עורר הדבר הדים אוהדים ביותר הן 

במולדתו והן בסנט פטרבורג. בשנת 1994 
הפקיד בידיו ולרי גרגייב, המנהל המוסיקלי 

 של תיאטרון מרינסקי הפטרבורגאי 
רב־המוניטין, את עבודות ההכנה והניצוח על 

הרפרטואר הגרמני של בית האופרה בזמן 
ְרִסיַפל של  ההוא - ַסלֹוֶמה של שטראוס וּפַ

וגנר. בה בעת נתמנה ודר למנצח הראשי של 
 האופרה והבלט ע"ש רימסקי־קורסקוב 

של הקונסרבטוריון. 

באמצע שנות התשעים שימש ֶוֶדר כעוזרו 
של מאסטרו מריס יאנסונס בהעלאת 
לה בוהם של פוצ'יני בסנט פטרבורג, 

ובידי הלמוט ֶהְנֶכן סייע בהעלאת אמני 
השירה מנירנברג של וגנר באופרת 

אמסטרדם ובביצוע השמינית של מאהלר 
אוּ באמסטרדם. כמו כן   בקֹוְנֶצְרְטֶחּבָ

השתתף בזמן ההוא בהפקת אופרות 
בפסטיבל ריינסברג בגרמניה ובפסטיבל 

ַסוֹוְנִליָנה בפינלנד.

מ-1997 מכהן ודר כמנהל המוסיקלי של 
הסימפונית התוִּריְנִגית ברוּדֹוְלְשַטְדט, 

המבצעת יותר מ-100 קונצרטים ומופעי 
בימה בשנה. מלבד זה ניצח על כחמישים 

תזמורות כמנצח אורח: הפילהרמונית 
הדרום־מערב־גרמנית בקונסטנץ, 

הפילהרמונית של ֶיָנה, הפילהרמונית 
הסלובנית בליובליאנה, הפילהרמונית 

ההולנדית ותזמורת האופרה ההולנדית 
 באמסטרדם, תזמורת התיאטרון 

 הלאומי הגרמני בוויימר, הסימפונית 
 של המבורג, התזמורת הלאומית של 

אתונה והקאמרטה של אתונה. 

מאסטרו ודר כיהן כפרופסור אורח 
באקדמיות למוסיקה של פרנקפורט ושל 

מיינץ ובאוניברסיטת פֹוְלְקַוְנג בֶאְסן.

*לראשונה בשפה הרוסית.

אוליבר ֶוֶדר / מנצח
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יא פלץ, יליד 1992, בוגר התיכון לאמנויות תלמה ילין ומוסיקאי ג
מצטיין בצה"ל, למד שירה וניצוח תזמורת באקדמיה למוסיקה 

ולמחול בירושלים, אצל מרינה לויט, עידו אריאל, יבגני צירלין ורונן 
בורשבסקי. הוא בוגר פרויקט "תדרים" של אנסמבל מיתר, בתחום 

הניצוח על מוסיקה חדשה. 

ב-2014 נתמנה גיא למנצח הבית של אנסמבל זמרי מורן, ומ-2017 
הוא משמש זמר ומנצח באנסמבל "ססיליה", שהיה בין מקימיו. זוהי 
שמינייה ששמה לה למטרה להיות גוף ווקאלי סולני מוביל בישראל 

ולהשמיע יצירות ישראליות חדשות לצד רפרטואר א־קפלה. 

גיא הופיע במשיח של הנדל ובבת יפתח של אהרון חרל"פ, גילם 
את ֶאנֵיָאס בדידֹו וֶאֵניָאס של פרסל, זוְּרָגה בדולי הפנינים של ביזה, 

ק בחלום ליל קיץ של בריטן, נהר הסיין בסרנדה חגיגה על נהר  ּפָ
ינֹוֶנה של טלמן ושל  יְמּפִ הסיין של ויואלדי, התפקיד הראשי בּפִ

אלבינוני ואֹוטֹוֶנה בהכתרתה של ּפֹוֵפָאה של מונטוורדי. 

גילומו את אפולו באורפאו של מונטוורדי עם קונסורט "טברנר" 
הבריטי בניצוחו של אנדרו פארוט הוקלט על תקליטור של חברת 

AVIE. עם המלחין מנחם ויזנברג הקליט את התקליטור "שירי ארץ" 
בהוצאת המכון למוסיקה ישראלית. הופעותיו שודרו ב-BBC, ברדיו 

הממלכתי הפולני ובקול המוסיקה.

אחר שהשלימה תואר ראשון באקדמיה למוסיקה ולמחול ל
בירושלים ותואר שני - בהצטיינות - בברוקלין קולג' בניו 

יורק, התקבלה אלינור זון לתכנית לזמרים צעירים של האופרה 
הממלכתית של שטוטגרט, ובהמשך הצטרפה לאנסמבל הקבוע 

של האופרה. שם גילמה את התפקיד הראשי באלצ'ינה של 
ִמיָנה בחליל הקסם וֶצְרִליָנה בדון ג'ובאני של מוצרט,  הנדל, ּפָ

ָאַגֶתה בהקלע החופשי של ובר, ְקלֹוִריְנָדה בסינדרלה של רוסיני, 
אאורידיצ'ה באורפאוס ואאורידיצ'ה של גלוק, ועוד.

בצרפת הייתה ְקַלִריֶצ'ה בעולם הירח של היידן, ביוון - ֶאֶלְטָרה 
 באידומניאו של מוצרט ובווירג'יניה שבארה"ב - דונה ֶאְלִויָרה 

בדון ג'ובאני שלו. בדון ג'ובאני גילמה גם את דונה אנה ובנישואי 
פיגארו את הרוזנת. היא הייתה גם דידו בדידו וֶאֶניָאס של פרסל, 

אנג'ליקה בהאחות אנג'ליקה של פוצ'יני והשועל בהשועלה 
הערמומית הקטנה של יאנאצ'ק.

הופעת הבכורה של אלינור בארץ הייתה עם הקאמרטה, ב-2011, 
כפיורדיליג'י בכך עושות כולן של מוצרט. מאז תכפו הופעותיה 

בישראל: בתשיעית של בטהובן, ברביעית של מאהלר, ברקוויאם 
ובמיסה הגדולה של מוצרט, ברקוויאם של פורה, בשיר תהילה של 

מנדלסון, ועוד. בעונה הזאת גילמה את פיורדיליג'י עם הסימפונית 
חיפה, ובעונה הבאה תשיר תפקיד זה עם האופרה הירושלמית.

גיא פלץ / בריטון אלינור זֹון / סופרן



אז נוסד האנסמבל הקולי הישראלי מ
בידי יובל בן עוזר בשנת 1993, כבש 

את מקומו כגוף המקהלתי הקאמרי המוביל 
בישראל. שרים בו זמרות וזמרים מקצועיים 

והוא זוכה לשבחים מאנשי מקצוע, מן 
הקהל וממבקרים. הרפרטואר שלו משתרע 

ממוסיקת ימי הביניים ועד ליצירות בת 
זמננו, ובכלל זה יצירות אוונגרדיות. 

האנסמבל מופיע עם התזמורות המובילות 
בישראל, ובהן הפילהרמונית הישראלית, 

הקאמרטה הישראלית ירושלים, הסימפונית 
ירושלים, תזמורת נתניה הקאמרית 

הקיבוצית והסימפונית הישראלית ראשון 
לציון. לצד ההופעות בניצוח בן עוזר, 

האנסמבל מופיע עם מנצחים מן השורה 
הראשונה בעולם: פרידר ברניוס, ג'ון ּפוּל, 

אנדרו פארוט ואנתוני רוּלי. 

האנסמבל הקולי הישראלי משתתף 
בסדרות קונצרטים בתל אביב, בירושלים, 

בחיפה, ברעננה ובמודיעין ובביצועי 

בכורה בפסטיבל ישראל, ובהם רבי 
אמנון ממגנצה מאת רון וידברג ומשורר 

בניו יורק מאת דורי פרנס. כמו כן הוא 
מרבה להשתתף בפסטיבלים בינלאומיים 

בגרמניה, בלוקסמבורג, בסרדיניה, 
בסלובניה, בפורטוגל, בצרפת ובקוריאה. 

הוא זכה בפרסים ראשונים בתחרויות 
בינלאומיות למקהלות במלטה, בספרד 
ובבלגיה. הוא נתמך בידי ִמנהל התרבות 

במשרד התרבות והספורט, עיריית תל אביב, 
מפעל הפיס, קרנות ואנשים פרטיים.

מנצחו ומנהלו המוסיקלי של האנסמבל, 
יובל בן עוזר, הוא בוגר האקדמיה 

למוסיקה בירושלים ובית הספר למוסיקה 
באוניברסיטת אינדיאנה שבארצות הברית. 

כמנצח אורח ניצח על כל התזמורות 
החשובות בישראל ועל תזמורות באירופה 

ובדרום אמריקה. בן עוזר מרבה לשתף 
פעולה עם התזמורת הפילהרמונית 
הישראלית. כמנצח המקהלה עבד 

בקונצרטי הפילהרמונית תחת שרביטיהם 

של זובין מהטה, ג'יימס לוויין, דניאל 
בארנבוים, אנטוניו פפאנו, דניאל אורן, 

ג'וזפה סינופולי ועוד. בן עוזר משמש גם 
כמנהל המוסיקלי של מקהלת הקיבוץ 

הארצי והוא יועץ ומרצה מבוקש בתחום 
השילוב בין מוסיקה לעבודת צוות וניהול.

זמרי המקהלה בקונצרט זה:
סופרן: אדוה רוִּדיס, יעל גיל, נאוה סהר, 

 נעמי בריל־אנגל, שרה אבן חיים, 
תום בן ישי, תמר בן עוזר. 

 אלט: אביבית הֹוְכְשֶטֶטר, הדס דהרי, 
 נועה דורון, עדית מגל, ערה גבעוני, 

ְרג. תמר ַלְנְדְסּבֶ
ְצ’קֹו, איתמר תדהר,   טנור: אֹורי ּבַ

 גבריאל גֹוֶלר, יונתן סויסה, משה ָהס, 
עודד עמיר.

ְלץ, דניאל פורטנוי,   בס־בריטון: גיא ּפֶ
 יבגני קֹוְזָייֵב, יואב ֶאסינג, יואל סיון, 

רונן רביד, רועי פרידמן.

הכנת המקהלה: גיא פלץ.

האנסמבל הקולי הישראלי / מנהל מוסיקלי: יובל בן עוזר

מן 
ור

י ג
ג׳נ

ל, 
וא

ה י
נד

 א
ון,

מע
ש

ר 
 ני

ם:
לו

צי



מן 
ור

י ג
ג׳נ

ל, 
וא

ה י
נד

 א
ון,

מע
ש

ר 
 ני

ם:
לו

צי

כוכבים נוצצים
קנת וייס מנצח וצ'מבלן )ארה"ב(

לואיז ֶקֶמִני סופרן )הונגריה־בריטניה(
נטשה שר כינור )ישראל(
מוקי זוהר אבוב )ישראל(

קורלי / קונצ'רטו גרוסו ברה מז'ור אופוס 6 מס' 4
 ניקולה אנטוניו ּפֹוְרּפֹוָרה / המוטט "ברקיע הכוכבים 

נוצצים בבהירות"
באך / קונצ'רטו כפול לכינור ולאבוב בדו מינור

הנדל / סלבה רג'ינה 
הנדל / האריה "הספינה, טרופה בסער" מתוך יוליוס קיסר
הנדל / האריה "אב אהוב, בליבי מצא מנוח" מתוך ָטֶמרָלנו

באך / קונצ'רטו ברנדנבורגי מס' 1 בפה מז'ור

תל אביב: מוזיאון תל אביב לאמנות
יום ו', 21.12.18 בשעה 13:00; מוצ"ש, 22.12.18 בשעה 20:00

יום א', 23.12.18 בשעה 20:00
ירושלים: תיאטרון ירושלים 

יום ג', 25.12.18 בשעה 20:00
נס ציונה: משכן הפיס לאמנויות

יום ד', 26.12.18 בשעה 20:00

המפץ הגדול  )קונצרט פתיחת העונה(
אבנר בירון מנצח

קרן מֹוֶצרי סופרן )ישראל־הולנד(
אליזבת פלמינג מצו־סופרן )בריטניה(

כריסטוף ֶז'ְנְדרֹו טנור )שווייץ(
ריֶגר בריטון )ישראל( נח ּבְ

האנסמבל הקולי הישראלי 
בניהולו המוסיקלי של יובל בן עוזר )ישראל(

נמרוד בורנשטיין / המפץ הגדול והיווצרות היקום 
מוצרט / סימפוניה מס' 41 )"יופיטר"( בדו מז'ור 

זלנקה / רקוויאם ברה מז'ור 

סביון: בית התרבות
יום ה', 8.11.18 בשעה 20:30

תל אביב: מוזיאון תל אביב לאמנות
יום ו', 9.11.18 בשעה 13:00; מוצ"ש, 10.11.18 בשעה 20:00

יום א', 11.11.18 בשעה 20:00
ירושלים: תיאטרון ירושלים

יום ג', 13.11.18 בשעה 20:00
זכרון יעקב: אלמא מרכז אמנויות 

יום ה', 15.11.18 בשעה 20:30

הקונצרטים הבאים
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כלים וקולות
הסדרה תארח שלוש מקהלות 

 וסולנים בינלאומיים וישראלים 
מן השורה הראשונה בתכנית 

 עשירה ומגוונת - יצירות 
 ידועות ואהובות לצד יצירות 

לא שגרתיות ומרתקות.
 

השתקפויות
הסדרה החדשה תארח את האמנים 

 חוה אלברשטיין, שלומי שבן, 
 יוני רכטר, מרינה מקסימיליאן, 

נגה ארז וההרכב רד אקסס, 
ותתמקד בהשתקפות של הזמר 

העברי, מוסיקה עממית ומוסיקה 
אלקטרונית במוסיקה הקלאסית.

עונה 2019-2018

מכירת המינויים בעיצומהחוגגים ִאתכם 35 שנים

לפרטים ולרכישת מינוי: 1-700-55-2000
www.jcamerata.com :או באתר



שנה מולאות 175 שנה להולדתו של ה
דויד פופר ו-105 שנים למותו, ורועמת 
קבילתו של הצ'לן הניו־זילנדי מרטין רוֶּמל: 
"פופר הוא המלך הבלתי מוכתר של הצ'לו! 
איך זה שרבים כל כך אינם מכירים אותו?" 

והצ'לנית הקנדית ג'נט הֹוְרַות' מצהירה: 
"'בית הספר הגבוה לנגינת צ'לו׳* של פופר 
הוא התנ"ך שלנו: ב-65 האטיודים שלו יש 

כל פעלול אפשרי של פירוטכניקה צ'לנית". 

ר,  דויד, צאצא שני לאשר־ַאְנֶסְלם ּפֹוּפֶ
חזן בית הכנסת פנקס בפראג ולרעייתו 

אסתר־ֶתֶרֶזה, זכה לחינוך מוסיקלי כאִחיו 
וכאחיותיו. אלא שהצטיינותו שלו הייתה כה 

מרשימה, עד כי הצ'לן ההמבורגאי הנודע 
פרופ׳ יוליוס גֹולֶטרמן, שלימד בפראג בזמן 

ההוא, הסכים לקחתו תחת חסותו. 

בגיל 20 זכה פופר במשרת צ'לן ראשי של 
ְרג שבשלזיה.  תזמורת משובחת בלֹוֶבְנּבֶ
ילֹוב, פסנתרן־ שם גילה אותו ַהְנס פֹון ִבּ
מלחין־מנצח גרמני רב־מוניטין ועתיר־

השפעה )וחתנו של ליסט(, ובהמלצתו היה 
פופר ב-1867 לצ'לן הראשי של התזמורת 
הקיסרית של ווינה. בו בזמן החל לשמש 

ְרֶגר היוקרתית. אל  צ'לן ברביעיית ֶהְלֶמְסּבֶ
יהא הדבר קל בעינינו. שנים ספורות לפני 

כן לא ניתן לדמיין כי ליהודי יוָּתר זינוק כזה. 
הצלחת פופר זיכתה אותו בהשפעה: ב-1873 
הצליח לשכנע את נגני התזמורת הקיסרית 

לנגן בכל זאת את הסימפוניה השנייה של 
ברוקנר, עליה הכריזו כ"בלתי נגינה". 

העובדה שפופר החזיק במשרתו בתזמורת 
"רק" שש שנים, נובעת מהצלחתו כסולן. עם 

קלרה שומאן ניגן מיצירות איָשּה המנוח, 

וברהמס אהב לנגן עם "רביעיית בודפשט" 
ִאי.  שהקים פופר עם הכנר ההונגרי יֶֶנה הוּּבָ

גריג, צ'ייקובסקי, ליסט, ו... ריכרד וגנר 
 הוקירוהו. שוב ושוב הוזמן פופר לטירת 

יירֹוית, עד ליום שבו הכריז האורח  וגנר בּבַ
באוזני מארחו כי המוסיקה של יוהאנס 

בראהמס נושאת חן בעיניו... 

פופר נשא לאישה את הפסנתרנית סופי 
ֶמְנֶטר, מתלמידותיו המבריקות של ליסט, 

ויצא עמה לסיורי קונצרטים ברחבי אירופה, 
רוסיה ואמריקה. צהובוני התקופה לא חדלו 
מלהתפעם מן הזוג הנוצץ. בשנת 1886 מוָּנה 
פופר לפרופסור באקדמיה למוסיקה בבירת 
הונגריה בידי ליסט הנוטה למות, וכך החלה 
הקריירה החינוכית של הצ'לן. ג'נט הֹוְרַות' 

ומרטין רוֶּמל, הצ'לנים שהזכרנו, משתבחים 
שהם "נינֵי" פופר, תלמידי תלמידיו. 

לצד עשרות האטיודים, הלחין פופר יצירות 
רבות לצ'לו - קונצ'רטי, שירים, מחולות, 

סרנדות, רפסודיות. הרקוויאם לשלושה צ'לי 
ולתזמורת הושמע לראשונה בלונדון ב-1891, 
לזכר המוציא לאור דניאל ַרְהֶטר, ידיד נאמן, 

שנפטר באותה שנה. לפרטיטורה הקדים 
פופר שיר בן שני בתים שניתן לתרגמו כך: 

ִדידוּת  ָהיוּ ִלְצִליִלים / נֹוְבעֹות ִמיְּ ָמעֹות ׁשֶ ּדְ
ים  ׁשִ ִלים / ֻמְקּדָ ֵאיָנם ּכָ ְעּגוִּעים ׁשֶ ה / ּגַ  ַרּבָ

ל ֶאת  ַעם ְוָנַדם / ַקּבֵ ּפָ ה. הֹוי, ֵלב, ׁשֶ רֹב ִחּבָ ּבְ
ם /  ל ָחֵבר ְמיֻּתָ יָרתֹו ׁשֶ ְנָחה / ׁשִ זֹאת ַהּמִ

ָרָכה. ְמֵלַאת נַֹעם, נַֹחם, ּבְ

הרקוויאם מנוגן בשתי גרסאות: שלושה 
צ'לי ופסנתר ושלושה צ'לי ותזמורת. היום 

בחרנו לנגן גרסה, שבה, במקום הרכב 
התזמורת השגור, הצ'לי מלוּוים בכלי 

קשת בלבד. יתרה מכך - התזמורת בנויה 
במסורת הקונצ'רטו גרוסו הבארוקי: כינור 
ראשון, כינור שני, ויולה וצ'לו סולנים מול 
טוּטי. שלוש קבוצות מנהלות אפוא שיח: 
שלושת הצ'לי הסולנים, סולני התזמורת 
)"קונצ'רטינו"( ושאר התזמורת )"טוִּטי"(.

המעבד, ִאיְנגֹו ָלאוְּפס )Laufs( מסביר: 
"בחרתי לוותר על כלי הנשיפה והטימפני, כי 

בעיניי היצירה בנויה על עדינות המבע. גוני־
הגוונים האינטימיים המופקים בדיאלוג בין 

שלושת הצ'לי הסולנים, זוכים בעיניי בתיבת 
תהודה הולמת יותר כשהם מלוּוים בכלי 

נגינה כמותם, מאשר בתזמורת 'מעורבת'. 
לדעתי, הרקוויאם של פופר עומד בשורה 

אחת עם מטמורפוזות של ריכרד שטראוס 
ועם האדג'ו לכלי קשת של סמואל ברבר".

 
*שמו של קובץ חוברות הדרכה מאת פופר.

כ-9 דקות ר )1913-1843( / רקוויאם אופ' 66 בפה דיאז מינור לשלושה צ'לי ולתזמורת כלי קשת  דויד ּפֹוּפֶ



לילה אלקטרוני באופרה
שלומי שבן אורח

אבנר בירון וקרין בן יוסף מנצחים
נגה ארז ורד אקסס הרכבים אלקטרוניים

בית האופרה, תל אביב
יום א', 2.12.18 בשעה 20:00

יוני רכטר והתזמורת
יוני רכטר ושלומי שבן פסנתר וקלידים

אבנר בירון מנצח
אודיטוריום חיפה 

יום ב', 3.12.18 בשעה 20:00
תיאטרון ירושלים, אולם שרובר

יום ג', 11.12.18 בשעה 20:00

שני
שור, רגב גיל, טלי 

שי פרנקו, גבריאל בהרליה, אילן ב
צילום: אורית פניני, סימון ואן בוקסטל, 

קונצרט 
בסדרה 
בחיפה 

ובירושלים 
בלבד

קונצרט 
בסדרה 

בתל אביב 
בלבד

בשיתוף 
האופרה 

הישראלית 
והמון ווליום

חוה אלברשטיין והתזמורת
שלומי שבן פסנתר ועיבודים

אבנר בירון מנצח
בית האופרה, תל אביב

יום א', 7.7.19 בשעה 20:00
תיאטרון ירושלים, אולם שרובר

יום ב', 8.7.19 בשעה 20:00
אודיטוריום חיפה

יום ד', 17.7.19 בשעה 20:00

מארינה מקסימיליאן והתזמורת
שלומי שבן אורח | אבנר בירון מנצח

בית האופרה, תל אביב
יום ה', 10.1.19 בשעה 20:00

תיאטרון ירושלים, אולם שרובר
יום ה', 24.1.19 בשעה 20:00

אודיטוריום חיפה
יום ב', 28.1.19 בשעה 20:00

או

ניהול אמנותי: 
שלומי שבן 
ואבנר בירון

עונה 2018-2019

השתקפויות

שלושה קונצרטים מפתיעים 
המשלבים מוסיקה קלאסית 

ומוסיקה פופולרית

שלומי שבן 
והקאמרטה

www.jcamerata.com | 1-700-55-2000 :רכישת מינויים בקאמרטה
לסדרה בתל אביב אפשר לרכוש כרטיסים גם באופרה: 03-6927777



 מודה אני 
 נקבים, נקבים, חלולים, חלולים  

 נשמה שנתת בי  
 פוקח עוורים  

 כאיל תערוג על אפיקי מים 
הללי נפשי

לה מילך־שריף, מיוצרות המוסיקה א
הישראליות המנוגנות ביותר, 
החלה להלחין בהיותה בת 12. מילך־

שריף, בוגרת האקדמיה למוסיקה ע"ש 
רובין באוניברסיטת תל אביב במגמת 

הקומפוזיציה, חיברה אופרות, יצירות 
תזמורתיות, קוליות, קאמריות וסולניות. 
את יצירותיה ביצעו רוב גופי המוסיקה 

המובילים בארץ, בהם הפילהרמונית 
הישראלית בניצוח זובין מהטה, ובתי אופרה 

ותזמורות באירופה ובאמריקה.

האופרה הבנאליות של האהבה )2018(, 
לפי מחזה של סביון ליברכט ובבימויו של 

איתי טיראן ובהזמנת אופרת ֶרֶגְנְסּבוְּרג 
שבגרמניה ובביצועה, זכתה לשבחי הקהל 

והביקורת. כך גם שתיקתו של ברוך )2010( 
בבימויו של עידו ריקלין, אופרה קאמרית 
המבוססת על סיפור משפחתה של אלה, 

ראוְּנְשַויג ובביצועה.  בהזמנת אופרת ּבְ
האופרה הועלתה גם בהפקות בווינה, 

בגרמניה ובישראל. 

עוד חיברה אלה את האופרות צחוק של 
עכברוש )2005( בבימויו של עודד קוטלר 
ולעוף מכאן )2009( בבימויה של יעל רונן, 
שתיהן עם ִלְבריֹּות של נאווה סמל, על פי 

ספריה. שתי האופרות בוצעו בהצלחה 
בתיאטרון הקאמרי בתל אביב.

אלה מילך־שריף זכתה בפרס ראש 
הממשלה לקומפוזיטורים )2005( ובפרס 

רוזנבלום של עיריית תל אביב-יפו )2005( 
יחד עם נאווה סמל ז"ל. 

דבר המלחינה על יצירתה
כתיבת "שחרית" נובעת משנות הנאה רבות 
מן היצירות הליטורגיות היפות המבוססות 

על התפילה הנוצרית. נוכחתי לדעת 
 שהקהל הישראלי - גם שומרי המסורת 
שבו - אוהב את היצירות האלה, בעיקר, 

כמובן, בזכות המוסיקה רבת ההוד. 

האמת היא שהתקנאתי ביפי המוסיקה 
הזאת, וחשבתי מדוע לא אנסה לכתוב 

יצירה המבוססת על טקסטים מן התפילה 

היהודית, יצירה קלה לשמיעה ומהנה, 
 המיועדת לאולם הקונצרטים ולא 

לבית הכנסת.

כיוון שרציתי להתחיל מן ההתחלה, בחרתי 
בטקסטים השגורים בפי כל אדם הקם 

להתפלל בבוקרו של יום. מצאתי הרבה 
משותף בין התפילה היהודית, המשבחת 

את האל בכל דרך, לבין התפילה הנוצרית, 
העושה את אותו הדבר, בדרכה. 

הייחוד הנפלא בעיניי הוא השפה העברית, 
שפת התפילה והתנ"ך - העשירה, הפיוטית 
והמרגשת. אין תרגום המסוגל להעביר את 

ֲערֹג ַעל ֲאִפיֵקי ָמִים". ַאָיּל ַתּ יפי הפסוק: "ְכּ

מתפילת שחרית של חול בחרתי קטעים, 
משפטים ומילים, וכתבתי יצירה בת שישה 

פרקים. הבחירה אישית ואינה קשורה 
לחשיבות הדתית של משפט זה או אחר. 

הרשיתי לעצמי להשמיט מלים ומשפטים, 
וייתכן שהדבר משנה פה ושם את המובן 

המקורי של הטקסט. 

 כאמור, זוהי יצירה אישית הכתובה 
על יִדי, מלחינה ישראלית יהודייה חילונית. 

 אני מקווה שהמאזינים יקבלו בהבנה 
 ובחיוך את הפרשנות האישית שלי 

לתפילת "שחרית", המיועדת, כאמור, 
לאולם הקונצרטים.

אני מודה מאוד לידידי משולם שפרן, איש 
מלומד בתורה ובתפילה, שפתח בפניי 

צוהר לתפילה ולפרקי תנ"ך. עצתו הטובה 
 והסבריו המלומדים והבהירים עזרו לי 

מאד בעת בחירת הקטעים.

כ-26 דקות אלה מילך־שריף )1954( / "שחרית" לסופרן, לבריטון, למקהלה מעורבת ולתזמורת )בכורה עולמית( 
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"DAWN" FOR SOPRANO, BARITONE,  
CHOIR AND ORCHESTRA
By Ella Milch-Sheriff

Excerpts from the Jewish Morning Service:

I give thanks to you
I give thanks to you, Living and Everlasting King,
That You returned into me my soul in compassion.
Great is Your faithfulness.

Many openings and many cavities
Blessed are You, our God, King of the universe,
Who formed man with wisdom,
And created within him many openings and many cavities.
It is obvious and known before Your Throne of Glory
That if but one of them ruptures or becomes blocked,
It would be impossible to survive and to stand before You.
Blessed are You, Who heals all flesh and acts wondrously.

The soul which you have given me is pure
The soul which You have given me is pure.
You created it, You fashioned it, You breathed it into me,
And You safeguard it within me,
And You will take it from me and restore it to me in time to come.
As long as the soul is within me, I gratefully thank You.

 "שחרית" לסופרן, לבריטון, 
למקהלה ולתזמורת

מאת אלה מילך־שריף

קטעים מתפילת שחרית של חול:

מודה אני
  מֹוָדה/מֹוֶדה ֲאִני ְלָפנֶיָך ֶמֶלְך ַחי ְוַקיָּם,

ֶחְמָלה. ָמִתי ּבְ י ִנׁשְ ֶהֱחַזְרּתָ ּבִ  ׁשֶ
ה ֱאמוָּנֶתָך.  ַרּבָ

נקבים נקבים, חלולים חלולים
ה ה', ֱאלֵֹהינוּ ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, רוְּך ַאּתָ   ּבָ

ָחְכָמה, ר ָיַצר ֶאת ָהָאָדם ּבְ  ֲאׁשֶ
 וָּבָרא בֹו ְנָקִבים ְנָקִבים, ֲחלוִּלים ֲחלוִּלים.

בֹוֶדָך, א ּכְ  ּגָלוּי ְוָידוַּע ִלְפנֵי ִכּסֵ
ֵתַח ֶאָחד ֵמֶהם אֹו ִיָסֵתם ֶאָחד ֵמֶהם, ִאם ִיַפּ  ׁשֶ

ָעה ַאַחת. ר ְלִהְתַקיֵּם ֲאִפּלוּ ׁשָ  ִאי ֶאְפׁשָ
ר וַּמְפִליא ַלֲעשֹׂות. שָׂ ה ה', רֹוֵפא ָכל ּבָ רוְּך ַאּתָ  ּבָ

נשמה שנתת בי
י ְטהֹוָרה.  ּנַָתּתָ ּבִ ָמה ׁשֶ  ָנׁשְ

י, ּה ּבִ ה ְנַפְחָתּ ה ְיַצְרָתּה, ַאּתָ ה ְבָראָתּה, ַאּתָ  ַאּתָ
י. ִקְרּבִ ָרּה ּבְ ּמְ ה ְמׁשַ  ְוַאּתָ

י ֶלָעִתיד ָלבֹוא. י וְּלַהְחִזיָרּה ּבִ ּנִ ה ָעִתיד ִלְטָלּה ִמּמֶ  ְוַאּתָ
י, מֹוָדה/מֹוֶדה ֲאִני ְלָפנֶיָך. ָמה ְבִקְרּבִ ַהְנׁשָ ל ְזַמן ׁשֶ  ּכָ



 

Opens the eyes of the blind
Who opens the eyes of the blind, Who unbinds the bound, 
Who uplifts the bent, Who clothes the naked,
Who gives strength to the weary.
Who spreads out the land upon the water.
Blessed are You for making me a woman,
Blessed are You for having made me according to His will.

As the deer pants for streams of water
As the deer pants for streams of water
So my soul pants for You, my God. 
My soul thirsts for God, for the living God. 
When can I go and meet with God?
My tears have been my food day and night.
Why, my soul, are you downcast, why so disturbed within me?
Put your hope in God! 

Praise the Lord, oh my soul
Praise the Lord, oh my soul, Hallelujah!
Praise God in his sanctuary. 
Praise Him with the blast of the shofar.
Praise Him with lyre and harp. 
Praise Him with drum and dance.

He Who makes peace upon us
And upon all Israel.
Now respond: Amen.

פוקח עורים
יר ֲאסוִּרים, ִרים, ַמּתִ ְּ  ּפֹוֵקַח ִעו

יׁש ֲערוִּמים, פוִּפים, ַמְלּבִ  זֹוֵקף ּכְ
נֹוֵתן ְלָיֵעף ּכֹוַח, 

 רֹוֵקַע ָהָאֶרץ ַעל ַמִים.
ה, ָ ִני ִאּשׁ ָעשַׂ רוְּך ׁשֶ  ּבָ

ְרצֹונֹו. ִני ּכִ ָעשַׂ רוְּך ׁשֶ  ּבָ

כאיל תערוג על אפיקי מים
ֲערֹג ַעל ֲאִפיֵקי ָמִים,  ַאָיּל ַתּ  ְכּ
י ַתֲערֹג ֵאֶליָך ֱאלִֹהים. ן ַנְפִשׁ ֵכּ

י ֵלאלִֹהים, ְלֵאל ַחי,   ָצְמָאה ַנְפׁשִ
נֵי ֱאלִֹהים? ָמַתי ָאבֹוא ְוֶאְרֶאה ּפְ

ְמָעִתי ֶלֶחם יֹוָמם ָוַלְיָלה.  ָהְיָתה ִלי ּדִ
ֱהִמי ָעָלי?  י ַוֶתּ ּתֹוֲחִחי ַנְפִשׁ ְשׁ ַמה ִתּ

הֹוִחיִלי ֵלאלִֹהים! 

הללי נפשי
י ֶאת ה', ַהְללוָּיּה! ִלי ַנְפׁשִ  ַהּלְ

ָקְדׁשֹו. לוּ ֵאל ּבְ ַהּלְ
ֶתַקע ׁשֹוָפר. לוּהוּ ּבְ ַהּלְ
ֵנֶבל ְוִכּנֹור. לוּהוּ ּבְ ַהּלְ
תֹף וָּמחֹול. לוּהוּ ּבְ ַהּלְ

ְמרֹוָמיו לֹום ּבִ ה ׁשָ עֹושֶׂ
ָרֵאל, ל ִישְׂ ָעֵלינוּ ְוַעל ּכָ

ְוִאְמרוּ ָאֵמן.



פתיח - קיריה
 ִמנָחה 
 קדוש 

 ישוע הרחום 
 שה האלוהים 

 גאלני 
אל גן העדן

ריסר פעמים מושרת המילה ת
"רקוויאם" ברקוויאם של פורה. 

פירושה "מנוחה", ובה היצירה פותחת ובה 
היא אף נחתמת. בבחירותיו הטקסטואליות 

והמוסיקליות הבליט פורה את הייחול 
למנוחה נכונה ובה בעת הצניע את אימי 

השאול ואת מפלת הרשעים. יש מי שכינו 
את היצירה "שיר ערש למתים".

מבקרי מוסיקה אוהבים לראות ברקוויאם 
של פורה מענה לרקוויאם של ברהמס. 

מבחינה כרונולוגית הדבר סביר: ברהמס 
השלים את הרקוויאם שלו בשנת 1868, 

והרקוויאם של פורה הולחן עשרים שנה 
אחר כך. נקודת דמיון חשובה בין שתי 
תפילות האשכבה היא ראיית העולם 

האוניברסליסטית־הומניסטית המאפיינת 
אותן, למול התפיסה הנוצרית־דוקטרינרית 

השולטת ביצירות אשכבה אחרות. הנה 
דוגמה: בפרק הִמנחה נאמר בטקסט הקתולי 
המסורתי "גאל את נשמות מתיך הנאמנים". 

פורה בחר להשמיט את "הנאמנים" 
)fidelium( ופתח בכך את דלת הגאולה 

לפני כל מתי תבל.

 אך ההבדלים בין היצירה של פורה לזו 
של ברהמס גדולים: הרקוויאם של פורה 

 קצר בהרבה ותזמורו צנוע מזה של 

הארכי־רומנטיקן הגרמני. אשר לבחירת 
השפה - ברהמס בחר להלחין נוסח גרמני 
של קטעי הברית הישנה והחדשה, ואילו 

 פורה לא בחר להלחין טקסט צרפתי, אלא - 
כרוב קודמיו - הלחין קטעים מן הרקוויאם 

הלטיני הקתולי המסורתי.

 בפתיחה, קיריה, בקשת המנוחה נחה 
על תו אחד ותו לא. הפראזה "מנוחת עולם 

ָלה, ובפיאניסימו.   תן להם" מושרת ּבְ
בתיבה "אדון" המנגינה מתרוממת, ואת 

"אור־תמיד יאיר להם" מעצים ְקֶרְשֶצ'ְנדֹו 
 )luceat( "לידי פֹוְרֶטה; על המילה "יאיר

פורה חוזר ארבע פעמים - ברצותו להבליט 
את האור הנפוץ על ארבע כנפות תבל. 

הליווי התזמורתי נמוך־הצליל מפזר בין 
משפטי השירה אקורדים אפלים לשם 
 הבלטת האור, והדיסוננסים מדגישים 

את הטקסטים רוויי המתח, כגון הביטוי 
"עדיך כל בשר יבואו". 

 
תוך דילוג על הפרק "יום הזעם" השגור 
בדרך כלל ברקוויאם, מופיעה הִמנָחה. 
בתחילתה מעין פוגה אטית בפי קולות 

הטנור והאלט; בסיומה קנון המושר בפי 
כל ארבעת קולות המקהלה, ובתווך - סולו 
בריטון. קטע הבריטון, "מנחות ותפילות", 

היה יצירה עצמאית של פורה בטרם שילב 
אותה ברקוויאם. 

בתחילת הפרק קדוש נגינה עדינה של נבל 
וכלי קשת נדמית כשיטוטי עננים או כמשק 
כנפי מלאכים, ומתוכם בוקעת שירת מענה 

בין הטנורים לזמרות הסופרן, כמלאכים 
הממללים עם חיות הקודש במלכות הרקיע. 
הטקסט ישוע הרחום מושם בפי סופרן או 

ל ילדי זך. הבחירה בטקסט הזה  קול ְטֶרּבְ
מאפשרת לפורה עוד חזרה ענוגה ושקטה 

אל בקשת המנוחה. 

אל בקשת היחיד של הסופרן מצטרפים 
הטנורים והמקהלה בשירת סירוגים בפרק 

שה האלוהים. גם כאן בקשת ההארה 
)luceat( מזדהרת דרך קולות הסופרן 

הגבוהים, בטרם נוטלת אותה המקהלה 
כולה ומפיצה אותה בשירה רמה. 

מה שהחסיר פורה בהשמיטו את "יום 
הזעם" האימתני, הוא מביא בפרק גאלני. 
כאן הפחד והרעד קיימים, אך כשמשמיע 

הבריטון את המילים "עת ינועו שמים וארץ", 
המנגינה כה לירית והליווי כה הרמוני, עד 

כי היופי גובר על האימה. ב"יום שכולו זעם" 
המקהלה והתזמורת - בהובלת החצוצרות - 
מביאה את הרקוויאם לידי פסגה דרמטית. 

 בפרק המסיים, אל גן העדן, המקהלה - 
בליווי פריטת נבל רכה - מובילה את 

המת אל ירושלים של מעלה, וממש כפי 
שבפתיחה זכתה הארת האור לארבע חזרות 

מדגישות, כך כאן ירושלים.

ליצירה כמה גרסאות, בתזמורים שונים. 
בהלוויית גבריאל פורה, ב-4 בנובמבר 1924, 

 הושמע הרקוויאם בגרסתו המלאה. 
 22 שנים לפני כן, בראיון, אמר פורה על 
יצירתו: "אומרים שהרקוויאם שלי אינו 

מבטא את הפחד מפני המוות; יש אפילו 
 המכנים אותו 'שיר ערש' למתים. העניין 

הוא שבדיוק כך אני רואה את המוות: 
 כגאולה, כשאיפה לאושר עליון, ולא 

כחוויה כואבת". 

כ-36 דקות גבריאל פורה )1845-1924( / רקוויאם ברה מינור אופ' 48 לסולנים, למקהלה מעורבת, ולתזמורת 



 

REQUIEM FOR SOPRANO, BARITONE, 
MIXED CHOIR AND ORCHESTRA 
By Gabriel Fauré 

Introitus - Kyrie
Choir, tenors 
Requiem aeternam dona eis, Domine, 
Et lux perpetua luceat eis.
Sopranos 
Te decet hymnus, Deus, in Sion, 
Et tibi reddetur votum in Jerusalem. 
Choir 
Exaudi orationem meam, 
Ad te omnis caro veniet. 

Kyrie eleison, 
Christe eleison, eleison.
 
Offertorium
Altos, tenors 
O Domine, Jesu Christe, 
Rex Gloriae, 
Libera animas defunctorum 
De poenis inferni 
Et de profundo lacu. 
O Domine, Jesu Christe, 
Rex Gloriae, 
Libera animas defunctorum 
De ore leonis, 
Ne absorbeat eus Tartarus.

Altos, tenors, basses 
O Domine, Jesu Christe, 
Rex Gloriae 
Ne cadant in obscuro. 

 רקוויאם לסופרן, לבריטון, 
למקהלה מעורבת ולתזמורת

מאת גבריאל פורה
תרגום מלטינית: רחל ֶגֶלְרט

פתיח - קיריה
המקהלה, זמרי הטנור

ן ָלֶהם, ָאדֹון, ְמנוַּחת עֹוָלם ּתֵ
ִמיד ָיִאיר ָלֶהם.  ְואֹור־ּתָ

זמרות הסופרן
ִציֹּון, ֵאִלי, ִהּלָה ּבְ ְלָך ּתְ

ַלִים. ירוּׁשָ ּלַם נֶֶדר ּבִ  וְּלָך ְיׁשֻ
המקהלה 

ִתי, ִפּלָ ַמע ּתְ ׁשְ
ר יָבֹואוּ. שָׂ ל ּבָ ָעֶדיָך ּכָ

ֲאדֹון ַרֵחם,
יַע, ַרֵחם, ַרֵחם. ַהּמֹוׁשִ

אופרטוריום )מינחה(
זמרות האלט, זמרי הטנור

יַע,  הֹו ָהָאדֹון, ֵיׁשוַּע ַהּמֹוׁשִ
בֹוד, ֶמֶלְך ַהּכָ

ִתים מֹות ַהּמֵ ַאל ֶאת ִנׁשְ ּגְ
אֹול  ּסוֵּרי ׁשְ ִמיִּ

יֹּות. ְחּתִ וִּמּבֹור ּתַ
יַע, הֹו, ָהָאדֹון, ֵיׁשוַּע ַהּמֹוׁשִ

בֹוד, ֶמֶלְך ַהּכָ
ִתים  מֹות ַהּמֵ ַאל ֶאת ִנׁשְ ּגְ

ִמּלַֹע ָהֲאִרי,
ְלַבל ִיְבְלֵען ַהּתֶֹפת.

זמרות האלט, זמרי הטנור והבס
יַע,  הֹו ָהָאדֹון, ֵיׁשוַּע ַהּמֹוׁשִ

בֹוד, ֶמֶלְך ַהּכָ
ים. ּכִ  ַאל ִיְפלוּ ֵאֵלי ַמְחׁשַ



  

Baritone solo 
Hostias et preces 
Tibi, Domine, laudis offerimus. 
Tu suscipe pro animabus illis, 
Quarum hodie memoriam facimus. 
 
Fac eas, Domine, 
De morte transire ad vitam, 
Quam olim Abrahae promisisti 
Et semini eus.

Chorus 
O Domine, Jesu Christe, 
Rex Gloriae, 
Libera animas defunctorum 
De poenis inferni 
Et de profundo lacu. 
Ne cadant in obscuro. 
Amen.

Sanctus
Sopranos, tenors, basses 
Sanctus, Sanctus, Sanctus 
Dominus Deus Sabaoth. 
Pleni sunt coeli et terra 
Gloria tua. 

Hosanna in excelsis.
Sanctus.

Pie Jesu
Soprano solo 
Pie Jesu, Domine, 
Dona eis requiem.
Pie Jesu, Domine, 
Dona eis requiem,
Sempiternam requiem.

בריטון סולו
ְמָנחֹות וְּתִפּלֹות 

ְלָך. ים ְלָך, ָאדֹון, ְלַהּלֶ יׁשִ ָאנוּ ַמּגִ
מֹוֵתיֶהם  ֵלן־ָנא ְלַמַען ִנׁשְ ַקּבְ

ֶאת ִזְכָרם ָאנוּ ַמֲעִלים ַהיֹּום. ל ִמי ׁשֶ  ׁשֶ

ה, ָאדֹון, ֲעשֵׂ
ים. ֶות ַיַעְברוּ ֶאל ַהַחיִּ ן ַהּמָ ּמִ ׁשֶ

יֵמי ֶקֶדם ְלַאְבָרָהם  ר ִהְבַטְחּתָ ּבִ ֲאׁשֶ ּכַ
וְּלָזְרעֹו.

המקהלה 
יַע, הֹו ֵיׁשוַּע, ָהָאדֹון ַהּמֹוׁשִ

ְפָאָרה,  ֶמֶלְך ַהּתִ
ִתים מֹות ַהּמֵ ַאל ֶאת ִנׁשְ ּגְ

אֹול  ּסוֵּרי ׁשְ ִמיִּ
ְחִתיֹות. וִּמּבֹור ּתַ

ים. ּכִ  ַאל ִיְפלוּ ֵאֵלי ַמְחׁשַ
ָאֵמן.

קדוש
זמרות הסופרן, זמרי הטנור והבס

ָקדֹוׁש, ָקדֹוׁש, ָקדֹוׁש, 
ֲאדֹון ֱאלֵֹהי ְצָבאֹות,

ַמִים ְוָהָאֶרץ ָ ְמלֹוא ַהּשׁ
בֹוְדָך. ּכְ

רֹוִמים. ּמְ ע־ָנא ּבַ הֹוׁשַ
ָקדֹוׁש.

ישוע הרחום
סופרן סולו 

ֵיׁשוַּע ָהַרחוּם, ָהָאדֹון, 
ן ָלֶהם ְמנוָּחה,  ּתֵ

ֵיׁשוַּע ָהַרחוּם, ָהָאדֹון,
ן ָלֶהם ְמנוָּחה,  ּתֵ

ְמנוַּחת עֹוָלם.

Agnus Dei
Tenors, Choir 
Agnus Dei, 
Qui tollis peccata mundi, 
Dona eis requiem.

Choir 
Agnus Dei, 
Qui tollis peccata mundi, 
Dona eis requiem.

Tenors 
Agnus Dei, 
Qui tollis peccata mundi 
Dona eis requiem,
Sempiternam requiem.

Choir 
Lux aeterna luceat eis, Domine, 
Cum sanctis tuis in aeternam, 
Quia pius es.

Requiem aeternam dona eis, Domine, 
Et lux perpetua luceat eis.

Libera me
Baritone solo 
Libera me, Domine, de morte aeterna, 
In die illa tremenda, 
Quando coeli movendi sunt et terra, 
Dum veneris judicare 
Saeculum per ignem.



 

Choir 
Tremens factus sum ego et timeo, 
dum discussio venerit 
Atque ventura ira. 

Dies illa, dies irae, 
Calamitatis et miseriae, 
Dies illa, dies magna 
Et amara valde. 

Requiem aeternam dona eis, Domine, 
Et lux perpetua luceat eis.
Libera me, Domine, de morte aeterna,
Libera me, Domine. 

In Paradisum
Sopranos 
In Paradisum deducant Angeli, 
In tuo adventu 
Suscipiant te Martyres, 
Et perducant te 
In civitatem sanctam Jerusalem. 

Chorus 
Jerusalem. 

Sopranos 
Chorus Angelorum 
Te suscipiat, 
Et cum Lazaro quamdam paupere 
Aeternam habeas requiem. 

Chorus 
Aeternam habeas requiem.

המקהלה 
יֹאֲחזוִּני ִחיל וְּרָעָדה
ְבָחן ַעת ַהּמִ יַע ׁשְ ַהּגִ ּבְ

ַעם ּבֹוא יָבֹוא.  ְוַהזַּ

ּלֹו ָזַעם, ּכֻ אֹותֹו יֹום, יֹום ׁשֶ
ְרָענוּת וְּמצוָּקה, ּפֻ

אֹותֹו יֹום, יֹום ּגָדֹול ָוַרב,
וַּמר ְמאֹוד.

ן ָלֶהם, ָאדֹון, ְמנוַּחת עֹוָלם ּתֵ
ִמיד ָיִאיר ָלֶהם. ְואֹור ּתָ

ֶות ִנְצִחי, ָאֵלִני, ָאדֹון, ִמּמָ ּגְ
ָאֵלִני, ָאדֹון. ּגְ

אל גן העדן
זמרות הסופרן

ְלָאִכים, ן ָהֵעֶדן יֹוִליכוָּך ַהּמַ ֶאל ּגַ
מוָּך  בֹוֲאָך ְיַקּדְ ּבְ

ֻעּנִים  ים ַהּמְ דֹוׁשִ ַהּקְ
ְויֹוִליכוָּך ֶאל 

ַלִים. ִעיר ַהּקֶֹדׁש ְירוּׁשָ

המקהלה
ַלִים. ְירוּׁשָ

זמרות הסופרן
ְלָאִכים  ן וַּמְקֵהַלת ַהּמַ ִמי ִיּתֵ

נֶיָך, יל ֶאת ּפָ ְקּבִ ּתַ
ֶדם,  ְוִעם ֶאְלָעָזר, ֶאְביֹון־ִמּקֶ

ְמָצא ְמנוַּחת עֹוָלם. ּתִ

המקהלה
ְמָצא ְמנוַּחת עֹוָלם. ּתִ

שה האלוהים
זמרי הטנור

ה ָהֱאלִֹהים, שֵׂ
א ֶאת ֲעוֹונֹות ָהעֹוָלם,  ַהּנֹושֵׂ

ן ָלֶהם ְמנוָּחה. ּתֵ

המקהלה
ה ָהֱאלִֹהים, שֵׂ

א ֶאת ֲעוֹונֹות ָהעֹוָלם,  ַהּנֹושֵׂ
ן ָלֶהם ְמנוָּחה. ּתֵ

זמרי הטנור
ה ָהֱאלִֹהים, שֵׂ

א ֶאת ֲעוֹונֹות ָהעֹוָלם,  ַהּנֹושֵׂ
ן ָלֶהם ְמנוָּחה. ּתֵ

ְמנוַּחת עֹוָלם.

המקהלה 
 אֹור עֹוָלם ָיִאיר ָלֶהם, ָאדֹון,

יָך ָלֶנַצח, ִעם ְקדֹוׁשֶ
ה. י ַחּנוּן ַאּתָ  ּכִ

ן ָלֶהם ְמנוַּחת עֹוָלם  ֵתּ
ִמיד ָיִאיר ָלֶהם. ְואֹור ּתָ

גאלני
בריטון סולו

ֶות ִנְצִחי,  ָאֵלִני, ָאדֹון, ִמּמָ ּגְ
יֹום ָהֵאיִמים ַההוּא,  ּבְ

ַמִים ְוָהָאֶרץ,  ָ ֵעת ָינוּעוּ ַהּשׁ
ּפֹט  בֹוא ִלׁשְ ֵעת ּתָ
ֵאׁש.  ֶאת ָהעֹוָלם ּבָ
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