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מנהל כללי: בן ציון שירה
מנהל אדמיניסטרטיבי: מיכאל קונצביץ'

מפיק וספרן: מורן מגן
מנהלת שיווק: תמר אומנסקי

מכירות: דגן פדר
מנהל במה: ואלרי אקסיונוב

יועץ משפטי: עו"ד עמי פולמן
הנהלת חשבונות: שרית יצחקי

הקאמרטה הישראלית ירושלים
מייסד ומנהל מוסיקלי: אבנר בירון

יועץ: יוסף ברדנשוילי

פרופ' רות ארנון*, יו"ר
אבנר אזולאי
יעקב אייזנר*
ד"ר חנן אלון

יצחק אלרון*
פרופ' שלמה בידרמן

פרופ' אבי בן בסט*
רו"ח תלמה ברבש־קנולר

פרופ' בני גיגר*
עו"ד יאיר גרין*

אפרת וימן גרשוני
אילן דה פריס*

רוברט דרייק
פרופ' משה הדני*

ניסים לוי
פרופ' מנחם פיש*

 חברי העמותה וחברי הוועד המנהל 

חברי התזמורת

 הצוות האדמיניסטרטיבי 

משרד התזמורת: רח' ההגנה 13, הגבעה הצרפתית, ירושלים / טל: 02-5020503 / 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.

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

 התזמורת מודה לבנותיו של 
עקיבא עצמון ז"ל על השאלת הכינור 
בעל הצליל המיוחד שבו הפליא לנגן 
כאשר לא היה עסוק בהקמת המדינה.

*חברי הוועד המנהל 

*נגן ראשי **משנה לנגן ראשי

כינור ראשון
מתן דגן*

נטשה שר*
כרמלה ליימן**

דניס ג'רסי
רומן יוסופוב

סופיה קירסנובה

כינור שני
אנדראה האלם*

אטיין מנרי* 
אדוארד רזניק** 

אומרי צח
מיכאל קונצביץ'

קרן שושני

ויולה
מיכאל פלסקוב*

דורון אלפרין
בוריס רימר

אנדריי שפלניקוב

צ'לו
צבי אורליאנסקי*
יפים אייזנשטדט*

מרינה כץ*
אלכסנדר סינלניקוב**

קונטרבס
דמיטרי רוזנצוויג*

אלכסנדר אוסיפנקו 

חליל
אסתי רופא*

אבוב
מוקי זוהר*
אורי מירז

בסון
מאוריציו פאז* 

קריסטיונס גריגס

קרן יער
אלון ראובן* 

נגנים אורחים: בוריס בנדיקוב, חצוצרה; קרן פנפימון־זהבי, טימפני; יזהר קרשון, צ'מבלו ועוגב

חפשו אותנו

כנר עמית כבוד: אריק קוביליאנסקי 

פרופ' שמואל קבילי
רו"ח רענן קופ*

פרופ' אורי קרשון
ברוך שלו*
דב שפיר



כתיבת התוכנייה בני הנדל עיצוב חגית מימון

אבנר בירון מנצח
הדס פארן־אסיה סופרן )ישראל(

דוד פלדמן קונטרה טנור )ישראל(
ג'פרי פרנסיס טנור )ישראל(
פיטר הארווי בס )בריטניה(
גיא שריג חצוצרה )ישראל(
האנסמבל הקולי הישראלי 

בניהולו המוסיקלי של יובל בן עוזר

גאורג פרידריך הנדל )1759-1685( 
האורטוריה "משיח" 

ירושלים / המינהל הקהילתי, הגבעה הצרפתית
יום ה', 25.6.15 בשעה 17:30 )קונצרט עם תהליך העבודה(

תל אביב / מוזיאון תל אביב לאמנות
יום ו', 26.6.15 בשעה 13:00 

מוצ"ש, 27.6.15 בשעה 21:00 
יום א', 28.6.15 בשעה 20:00 

ירושלים / תיאטרון ירושלים, אולם הנרי קראון 
יום ד', 1.7.15 בשעה 20:00 

זכרון יעקב / אלמא מרכז אמנויות
יום ה', 2.7.15 בשעה 20:00
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שתקד החליט משרד התרבות א
והספורט להעניק פרס ע"ש אריק 
איינשטיין ליוצרים ישראלים שתרמו 

להתפתחות התרבות הישראלית 
לדורותיה. בין הזוכים מאסטרו אבנר 

בירון. להלן עיקרי הדברים שאמרה עליו 
ועדת הפרס: 

"פרופ' אבנר בירון הוא מבכירי המבצעים 
 הישראלים בני זמננו. בשנת 1984 

 הקים במו ידיו את אחת התזמורות 
הפעילות והמצויינות בתולדות המדינה - 

 תזמורת הקאמרטה הישראלית 
 ירושלים. בירון מביא עמו סטנדרטים 

של פרפקציוניזם, ותחת הנהגתו וחזונו 
האמנותי הפכה התזמורת לשגרירה של 

 עולם המוסיקה הקלאסית הישראלית 
גם מעבר לגבולות ישראל. 

בירון הוא מן המעודדים הגדולים של 
 היצירה המקומית, ובאמתחתו שלל 

 בכורות עולמיות ליצירות שהזמין וביצע 
גם מחוץ לגבולות המדינה. דרך עולם 

 הקונצרטים יצר קשרים בין ערבים 
 ליהודים ובין תרבויות שונות. בירון 

 קידם מאוד את מוסיקת הבארוק 
והביא לידי פריחת הז'אנר בישראל.

בירון הנהיג באופן מרשים ביותר את 
 האקדמיה למוסיקה בירושלים, הקים 

חוגים וקידם מסורות חדשות בין כותלי 
 האקדמיה ותמך בתלמידים מצטיינים, 

 תוך כדי המשך פעילותו האמנותית 
הענפה בתזמורת הקאמרטה. התמדתו 
ונחישותו במים הסוערים של התרבות 

הישראלית ראויים להערכה".

אבנר בירון / מנהל מוסיקלי ומנצח
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את הקריירה המוסיקלית שלו החל בירון 
כחלילן בתזמורת הפילהרמונית הישראלית 

ובתזמורת הקאמרית הישראלית. לפני 
כן למד ביולוגיה באוניברסיטה העברית 

והשתלם בניצוח באקדמיה למוסיקה בווינה 
ובמוצרטאום של זלצבורג. גישתו למוסיקה 

ולאינטרפרטציה מושפעת מהשכלתו 
הרחבה במוסיקה ובמדע. 

כחלילן הירבה להופיע בהרכבים קאמריים 
וברסיטלים, וניהל כיתות אמן רבות־

משתתפים בארץ ובחו"ל. כמורה וכמחנך 
העמיד דורות של חלילנים ושל מורים 

לחליל. בשלוש קדנציות כהונתו כנשיא 
האקדמיה למוסיקה ולמחול בירושלים 

)2003-1994( יזם פתיחת מחלקה למוסיקה 
מזרחית, הקים את התזמורת הקאמרית של 

האקדמיה ויסד את הפקולטה למוסיקה 
רב־תחומית. בירון מכהן כחבר הוועדה 

המתמדת של ארגון האקדמיות הגבוהות 
 .)AEC( למוסיקה באירופה

בירון ניצח על הפילהרמונית הישראלית, 
הסימפונית ירושלים רשות השידור 

והסינפונייטה באר שבע ומוזמן לנצח על 
תזמורות ברחבי העולם. כמו כן כיהן כמנהל 

המוסיקלי של פסטיבלים, ובהם "פסטיבל 
אבו גוש" ו"ימי מוסיקה וטבע בגליל". 

תחת הנהגתו הקאמרטה הישראלית 
ירושלים מופיעה זה 31 עונות על בימות 
המוסיקה בארץ ובאולמות מרכזיים של 
פריס, אמסטרדם, ברלין, לוצרן, באזל, 
ז'נבה, מדריד, ניו יורק, וושינגטון, לוס 

אנג'לס, שיקגו, אלסקה, בייג'ין, שנחאי, 
טביליסי וירוואן. 



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

את מקומו כגוף הקולי המקהלתי הקאמרי 
המוביל בישראל. האנסמבל מורכב 

מזמרות ומזמרים מקצועיים, הוא מופיע 
במיטב האולמות והפסטיבלים בארץ וזוכה 

להצלחה בקרב הקהל, המבקרים ואנשי 
המקצוע. רפרטואר האנסמבל משתרע 

ממוסיקת ימי הביניים ועד למוסיקה 
בת זמננו ובכלל זה יצירות אוונגרדיות 

והקלטות פסקול לסרטים. 

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

למוסיקה בירושלים ובית הספר למוסיקה 
באוניברסיטת אינדיאנה שבארצות הברית. 
כמנצח אורח ניצח על 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 גדולי המנצחים 
בעולם: זובין מהטה, ג'יימס לוויין, דניאל 

בארנבוים, אנטוניו פפאנו, דניאל אורן 
וג'וזפה סינופולי. בן עוזר משמש גם כמנהל 
המוסיקלי של מקהלת הקיבוץ הארצי והוא 

יועץ ומרצה מבוקש בתחום השילוב בין 
מוסיקה לעבודת צוות וניהול.

האנסמבל הקולי הישראלי מופיע עם 
הפילהרמונית הישראלית, הקאמרטה 

הישראלית ירושלים, הסימפונית ירושלים 
רשות השידור, תזמורת נתניה הקאמרית 

הקיבוצית והסימפונית הישראלית ראשון 
לציון. לצד ההופעות תחת שרביטו של 

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

ּפוּל, אנדרו פארוט ואנתוני רוּלי. 

האנסמבל משתתף באורח קבוע בסדרות 
קונצרטים בערים הגדולות בארץ והוא נטל 

חלק בביצועי בכורה בפסטיבל ישראל, 
ביניהם רבי אמנון ממגנצה מאת רון וידברג 

ומשורר בניו יורק מאת דורי פרנס. כמו 
כן הוא משתתף בפסטיבלים בינלאומיים 
בגרמניה, לוקסמבורג, סרדיניה, סלובניה, 

פורטוגל, צרפת וקוריאה. האנסמבל זכה 
בפרסים ראשונים בתחרויות בינלאומיות 
למקהלות במלטה )1998(, בספרד )2000( 

ובבלגיה )2001(. לאנסמבל סדרות 
קונצרטים בתל אביב, בירושלים, בחיפה, 

ברעננה ובמודיעין. 

זמרי המקהלה
 סופרן: אדוה רודיס, אירה קלכמן, 

טליה דישון, נאוה סהר, נעמי בריל־אנגל, 
עטר דוד, תום בן ישי, תמר בן עוזר. 

 אלט: אביבית הֹוכשֶטֶטר, הדס דהרי, 
 נועה דורון, עדית ביגל,  ערה גבעוני, 
צבי נתנאל, תמר לנדסברג יקרביץ'. 

ְצ’קו, גבריאל גוֶּלר,   טנור: אֹורי ּבֶ
 דורון פלורנטין, טל קֹוך, משה הס/ארז טל, 

תום קֹולמן. 
בס־בריטון: אבישי שלום, דניאל פורטנוי, 
יואל סיון, מתן גובר, נתנאל בס, עוז וייס, 

פיטר סימפסון, קדם ברגר.

*תחת השם "האנסמבל הקולי החדש"

האנסמבל הקולי הישראלי 
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דס פארן־אסיה החלה לשיר בגיל שבע במקהלת מורן בניצוחה ה
של נעמי פארן, ושימשה בה סולנית ראשית. את לימודי התואר 

הראשון סיימה בהצטיינות בכיתתה של פרופ' מירה זכאי בבית 
הספר הגבוה למוסיקה באוניברסיטת תל אביב ואת לימודי התואר 

השני - בכיתתה של אפרת בן נון באקדמיה למוסיקה בירושלים. 
בין התפקידים האופראיים שגילמה: דידו בדידו ואניאס של פרסל, 

התפקיד הראשי באנדרומדה של בֹונֹונצ'יני, סרפינה בהאדונית 
המשרתת של פרגולזי, הגברת הראשונה בחליל הקסם של מוצרט 

ותפקיד העש בחלום ליל קיץ מאת בריטן.
בין היצירות ששרה על במות הקונצרטים: יפתח של קריסימי, 
 סטבט מאטר, מגניפיקט וקרדו של ויואלדי, ישראל במצרים,

 יהודה המכבי ודיקסיט דומינוס של הנדל, מיסה ברוויס, מיסת 
ההכתרה והרקוויאם של מוצרט, חלום ליל קיץ של מנדלסון, 

הרקוויאם הגרמני של ברהמס, גלוריה של פולנק, כינורו של דויד 
מאת יחזקאל בראון והנסיך המאושר של גיל שוחט.

הדס מופיעה תדיר בפסטיבל אבו גוש ובחג המוסיקה הישראלית. 
בין המנצחים שעמם הופיעה: אבנר בירון, יובל בן עוזר, גארי ברתיני, 

ירון גוטפריד, סטנלי ספרבר, ֶארקי פֹוהיֹולה, הלמוט רילינג, גיל 
שוחט, נועם שריף ויואב תלמי. 

הדס העפילה לשלב הגמר בתחרות הנדל לשירה בלונדון, וזכתה 
במלגות של המכון הישראלי לאמנות השירה )IVAI( ושל קרן 

התרבות אמריקה־ישראל.

וד פלדמן הוא בעל תואר שני מן האקדמיה למוסיקה ולמחול ד
בירושלים ותואר שני נוסף מביה"ס הגבוה למוסיקה עתיקה 

בבאזל. בין מוריו היו ביביאנה גולדנטל, צבי זמל, אוולין טאּב, 
אנתוני רוִּלי ואנדֵריאס שֹול. הופעת הבכורה שלו באופרה הייתה 
רסל באופרה של באזל,  בינואר 2012 בהפקת מלכת הפיות של ּפֶ

בניצוח אנדֵראה מרקֹון. 
פלדמן חבר באנסמבל "נביאי הקווינטה", המתמחה במוסיקת 

רנסאנס ובארוק. עמו הופיע באירופה, באמריקה, בישראל 
וביפן ובפסטיבלים היוקרתיים למוסיקה עתיקה ביֹורק, אוּטֶרכט 

וַאמברֹוניי. עם האנסמבל הקליט חמישה תקליטורים. בשנת 2014 
הקליטה אותו חברת דויטשה גרמופון כסולן עם הסופרן מגדלנה 

קוֶז'נה ועם תזמורת הבארוק ָלה ֶצ'טָרה. 
 ב-2006 זכה דוד בציון לשבח בתחרות ע"ש פאול בן חיים, ב-2007 - 
במקום הראשון בתחרות באקדמיה למוסיקה בירושלים וב-2009 - 

בפרס האמן הצעיר המבטיח בתחרות הבינלאומית למוסיקת קודש 
ברומא. ב-2011 זכה עם אנסמבל "נביאי הקווינטה" במקום הראשון 

בתחרות במסגרת פסטיבל יֹורק. 
אוּ של אמסטרדם, בקונצרטהאוס של  דוד מופיע כסולן בקֹונצרטֶחּבָ
ַלאוּ דה לה מוסיקה בברצלונה, באולם הפילהרמונית של  ברלין, בּפָ

ורשה ובמוזיאון המטרופוליטני של ניו יורק. כמו כן הופיע בפסטיבל 
ישראל, בחגיגות המוסיקה באבו גוש, בפסטיבל קול המוסיקה 

בגליל העליון ובפסטיבל הנדל בֶגטינגן.

דוד פלדמן / קונטרה טנור הדס פארן־אסיה / סופרן
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טנור ג'פרי פרנסיס נולד בעיר קטנה במדינת מיזורי שבארצות ה
הברית, למד שירה באוניברסיטת וושינגטון והופיע ברחבי 

ארצות הברית בטרם החלו לזרום ההזמנות מאירופה. 
בעונה 1992/93 הופיע לראשונה באופרה הממלכתית של ברלין 

בניצוחו של דניאל בארנבוים. שם גילם את אלמוויוה בהספר 
 מסביליה של רוסיני, קיסר בקיסר וקליאופטרה של גראון, 

 טמינו בחליל הקסם של מוצרט והזמר האיטלקי באביר הוורד 
של ריכרד שטראוס. 

בשנת 1997 הפך ג'פרי את ישראל לביתו, אך התמיד לשיר באירופה: 
ב-1999 הופיע בזלצבורג באידומניאו של מוצרט, באביר הוורד 

ובאריאדנה בנקסוס של שטראוס ובסיפורי הופמן של אופנבך. 
ְסִטי"  ב-2005 היה שפקין במבית המתים של יאנאצ'ק ב"אופרה ּבַ
של פריס וב"ֵתיַאטרֹו ֵריאל" של מדריד. ב-2006 גילם את ארבצ'ה 
באידומניאו ב"מטרופוליטן אופרה" של ניו יורק. ב-2007 שר את 

תפקיד דון חוסה בכרמן של ביזה באופרה העממית של וינה, ב-2008 
היה טיטו בחסדי טיטו של מוצרט באופרת שטוטגרט וב-2014 היה 

יסון במדאה של שרפנטייה באופרה הלאומית האנגלית. 
ר" של  עוד הופיע פרנסיס ב"ֵתַאְטר ָלה מֹונֵי" בבריסל, ב"קֹוִמיֶשה אֹוּפֶ
ברלין ובבתי האופרה של אמסטרדם, ברצלונה, דרזדן, המבורג, וינה, 

ז'נבה, לוזן, מרסיי, טורינו, סידני וסיאטל. באופרה הישראלית שר 
בכך עושות כולן של מוצרט, בלכלוכית של רוסיני, בדון פסקואלה 

של דוניצטי ובהיהודייה של הלוי.

זמר האנגלי פיטר הארווי, יליד 1958, הוא מייסדו ומנהלו ה
של קונסורט מגדלנה המתמקד במוסיקה הקולית של יוהאן 
 סבסטיאן באך. כמו כן השלים יותר ממאה הקלטות, והן נפרשות 

על פני שמונה מאות שנות מוסיקה, עם העדפה לבארוק. 
 בשנת 2000 השתתף הארווי ב"מסע הצליינות" שבו ביצעו 

סולני באך האנגלים ומקהלת מונטוורדי בניצוח סר ג'ון אליוט 
 גרדינר את מכלול הקנטטות של באך במהלך שנה אחת, 

 במלאת 250 שנה למות המלחין. עם ההרכב הזה גילם בפרומס 
 של לונדון את ישוע ביוהאנס פסיון, ואת התפקיד הזה מילא 

 גם עם הקאמרטה הישראלית ירושלים לפני כשנה. 
 עם קונסורט גבריאלי בניצוח פול מקריש הקליט הארווי את 
 מתאוס פסיון, את האורטוריה שלמה של הנדל, את סדרת 

תפילות הערבית של מונטוורדי ואת בריאת העולם של היידן, 
הקלטה שזכתה בפרס גראמי.

בין ההרכבים האחרים שעמם הופיע: רביעיית פרסל, קינגס 
קט, תזמורת  קונסורט, אנסמבל הבארוק הלונדוני, אנסמבל רטרֹוסֶפּ

עידן הנאורות, הסימפונית של ה-BBC, התזמורת הלאומית 
המלכותית הסקוטית והאנסמבל למוסיקה עתיקה של קיימברידג'. 

 בפסטיבלים אירופיים ביצע את המחזור מסע חורף של שוברט 
עם הפסנתרן רוג'ר ִויניֹול והקליטוֹ עם הפסנתרן גרי קופר. בנוסף 

לכך הקליט עיבודים של בטהובן לשירי עם סקוטיים עם שלישיית 
ז'רום ַהנַטאי. 

פיטר הארווי / בס־בריטוןג'פרי פרנסיס / טנור

צילום: אמיתי אלקיים



כשעתיים וחצי )כולל הפסקה( גאורג פרידריך הנדל )1759-1685( / "משיח" 

אורטוריה "משיח", שהלחין הנדל ה
באי רצון מסוים בשנת 1741, שונה 

מאורטוריות אחרות שחיבר. האורטוריה 
"שאול", למשל, שקדמה ל"משיח", גדושה 

בדרמה: אְריות ורצ'יטטיבים בפי שאול 
ומיכל, דוד ויהונתן מביעים אהבה, שנאה, 

קנאה וקינה. ב"שמשון", שהולחנה מיד 
 אחרי "משיח", דלילה מנסה נואשות 

לזכות מחדש באהבת אישּה, וזה ממוטט 
היכל והכל. וב"משיח" אין דמויות, אין דיבור 

ישיר, אין עלילה. זהו קולאז' של עשרות 
פסוקים, שנראה כאילו נלקטו בפינצטת 

שען מתרגום המלך ג'יימס )התרגום 
 המוסמך לאנגלית( של המקרא ושל 

הברית החדשה. 

צ'רלס ֶג'ֶנֶנס, אנגלי אמיד, אנגליקני אדוק, 
בר־אוריין ובקי במוסיקה, הגה את מבנה 
האסופה, ערך אותה ושלח אותה לידידו 

הנערץ הנדל. במילות כיבושין ניסה להניעו 
 כי ילחיָנּה. משימת השכנוע לא הייתה 

 קלה: מאחורי הנדל, יליד גרמניה שקנה 
לו השכלה מוסיקלית באיטליה, היו 

42 אופרות איטלקיות גדושות דמויות, 
דיאלוגים ודרמה, שרבות מהן הועלו 

 בהצלחה מרובה במולדתו החדשה 
אנגליה, והנה כאן – אוסף פסוקים נשגבים 

באנגלית ארכאית ורחוקה. 

לג'ננס הייתה אג'נדה: הוא ניסה להחזיר 
אל חיק האמונה הנוצרית הקלאסית את 

הֵדִאיסטים, קבוצה גדלה והולכת של נוצרים 
שחדלו להאמין בהמשך מעורבותו של האל 

הבורא בעולם הברוא. היצירה החדשה 
נועדה אפוא להאדיר באוזני קהל באי 

התיאטראות ואולמי הקונצרטים האנגלים 



כשעתיים וחצי )כולל הפסקה( גאורג פרידריך הנדל )1759-1685( / "משיח" 

 )ולאו דווקא באי הכנסיות( את המהלך 
הנסי שבו אמר אלוהים לגאול את העולם 

החוטא באמצעות מושיע־משיח. 

ג'ננס חש שהמוסיקה של ידידו ברוך־
הכישרון תהיה כובשת דיה, כדי 

שבאמצעותה ישתכנעו מחדש המפקפקים 
בהיחלצותו המופלאה של ישו למען 

האנושות הרשעה. הדוקטרינה הנוצרית 
וג'ננס טענו, כי לאי קבלת ישו כמשיח 

על ידי בני דורו יכול לבוא תיקון בדורות 
מאוחרים: אם ירבו המאמינים בקימתו 

הִנסית לתחייה, אזי ישוב שנית מן השמיים 
לארץ ויגאל את המאמינים בו. 

"משיח" לא היה שיתוף הפעולה הראשון 
בין הליבריתן לבין המלחין: ב-1735 שלח 

ג'ננס להנדל את ִלברית האורטוריה 
"שאול" וכנראה גם את לקט קטעי המקרא 

לאורטוריה "בני ישראל במצרים". הנדל, 
שכתיבת אופרות הייתה עדיין בראש 
מעייניו, דחה את ההלחנה עוד ועוד. 

אלא שבתום שלוש שנים לא עמד לו 
עוד כוחו להתנגד להפצרות הידיד, וגם 

לשיקולים כלכליים הייתה כנראה השפעה. 
אל אוזניו הגיעה העדפתו הברורה של 

הקהל האנגלי: טובות לנו יצירות באנגלית 
מיצירות באיטלקית. 'שאול" ו"בני ישראל 

במצרים" הועלו בתיאטרון המלכותי בלונדון 
בראשית 1739, הראשונה בהצלחה רבה, 

השנייה בהצלחה פחותה. 

שנתיים אחר כך, ביולי 1741, כתב ג'ננס 
במכתב לידידו על האורטוריה החדשה 

ששלח זה עתה להנדל: "אני מקווה שיגייס 

את כל גאונותו וכישרונו לטובת חיבור זה, 
כך שיאפיל על כל הלחנותיו הקודמות, שכן 

הנושא עולה על כל הנושאים האחרים: 
הנושא הוא משיח". 

הנדל, אז בשיא יכולותיו המוסיקליות, 
אבל שקוע בחובות ובדיכאון, התכוון שלא 
להלחין דבר בעונת 1741/2, בין השאר בשל 

כישלון האופרה "ִדיֵדיִמיה", שבעקבותיו 
השתכנע לזנוח את הז'אנר סופית. הזמנתו 

לסדרת קונצרטים בעיר דבלין הטתה 
 כנראה את הכף לטובת האורטוריה 
שהציע בלהט כה רב צ'ארלס ג'ננס. 

בקיץ 1741 נטל הנדל את הליברית לידיו 
והחל להלחין במהירות הקדחתנית 

האופיינית לו. בתוך 24 ימים השלים את 
המלאכה, תוך מחיקות ותיקונים. את מילוי 
תפקידי הכלים בפרטיטורה הותיר למועד 

 SDG אחר. הוא רשם בתחתית כתב היד 
)Soli Deo Gloria = רק לאל התהילה(, 
וכתובת זו חיזקה את טענת הטוענים כי 

בהשראה אלוהית נכתבה היצירה, וכי 
בשעת כתיבתה חזה הנדל מראות אלוהים. 

בבכורת האורטוריה "משיח" ב-13 באפריל 
 1742, באולם מוסיקה דחוס מדי בדבלין, 
ישב הנדל ליד מקלדת הצ'מבלו וידידו, 

 הכנר והמלחין האירי מת'יו דֹוּבוְּרג, ניצח 
על התזמורת. המבקרים התחרו זה בזה 

בדברי השבח וההלל. 

אנקדוטה מפורסמת מספרת כי אחרי 
ר לשיר את  שסיימה זמרת האלט סוזנה ִסיּבֶ

האריה "נבזה וחדל אישים, איש מכאובות 
וידוע חולי", קם כומר אחד על רגליו וקרא 

 בפאתוס: "בעבור זה, אישה, יימחלו לך 
כל חטאייך!" 

בלונדון, מחוז החפץ העיקרי של ג'ננס, 
הייתה קבלת הפנים צוננת למדי. רבים 

ביקרו את זילות השימוש בכתבי הקודש 
 במופע חילוני שמטרתו "בידור", ועוד 
מפי "זמרות־שחקניות". ואולם, ברבות 

השנים גברו המצדדים על המסתייגים. 
 בשנת 1750 מוּסדה מסורת שלפיה נהג 

הנדל לסיים מדי שנה את עונת ההופעות 
 בשני מופעי "משיח", האחד באולם 

"קובנט גרדן" הגרנדיוזי בתקופת הצום 
שלפני חג הפסחא, ואחד כמופע התרמה 
באולם בית החולים לילדים אסופים מיד 

אחרי הפסחא.

לא בכל הפעמים הסתפק הנדל בנגינת 
פרקי הבסו קונטינואו. פעמים רבות בחר 

לנצח על ביצועי "משיח" ותוך כדי כך הכניס 
ביצירה שינויים, כדי להתאימה למקום 
 ההשמעה, לזמינותם של כלים ונגניהם 

 או למספר הסולנים ויכולותיהם. לכן 
אין גרסה אחת היכולה להיחשב "מקורית" 

או "אותנטית". 

אשר לחלק המפורסם ביותר באורטוריה, 
 ה"הללויה" למקהלה שבסוף החלק 
 השני, יש ארצות שבהן נוהג הקהל 

 לקום על רגליו בעת השמעתו. מתהלך 
לו סיפור )לא ממוסמך, אך בכל זאת נאה( 

שלפיו יש ליחס את הנוהג הזה לקימתו 
 הנרגשת של המלך ג'ורג' השני בעת 

ששמע את הקטע לראשונה. כיוון שקפץ 
המלך מכיסאו ועמד, נאלצו כל נתיניו 

לעשות כמותו. 



סובב והולך לו הזמן
רוני פורת מנצח 

פרופ' מנחם פיש מרצה

היידן סימפוניה 101 "השעון"
בטהובן סימפוניה מס' 8 )הפרק השני: "המטרונום"(

צ'ייקובסקי העונות )חלקים(

זכרון יעקב: אלמא מרכז אמנויות
יום ה' 9.7.15 בשעה 20:00

תל אביב: מוזיאון תל אביב לאמנות, אולם אסיא
יום ו' 10.7.15 בשעה 11:00

ירושלים: תיאטרון ירושלים, אולם הנרי קראון 
יום ו' 17.7.15 בשעה 11:00

 חוויית הזמן האנושית כפולת פנים. הזמן שב וסובב, אך גם 
 נמשך והולך. יש זמן מדעי וזמן היסטורי, זמן פרטי וזמן ציבורי, 

זמן להתמצא בו וזמן לחדש. ולמוסיקה - זמן משלה. 
מנחם פיש הוא פרופסור ומופקד הקתדרה ע"ש מייזר במכון כהן 

להיסטוריה ולפילוסופיה של המדע באוניברסיטת תל אביב.

המלודיסט )קונצרט פתיחת העונה ה-32(
אבנר בירון מנצח

אלה וסיֶלביצקי סופרן )ישראל(
אגניישקה ֵרהליס מצו־סופרן )פולין(

דניאל יוהאנֶסן טנור )אוסטריה(
גיא פלץ בס )ישראל(

האנסמבל הקולי הישראלי בניהולו המוסיקלי של יובל בן עוזר

שוברט סימפוניה מס' 9 בדו מז'ור )"הגדולה"( ד' 944 
שוברט מיסה מס' 5 בלה במול מז'ור ד' 678

כפר סבא / היכל התרבות
יום ג', 13.10.15 בשעה 20:30

זכרון יעקב / אלמא מרכז אמנויות
יום ה', 15.10.15 בשעה 20:00

תל אביב / מוזיאון תל אביב לאמנות
יום ו', 16.10.15 בשעה 13:00

מוצ"ש, 17.10.15 בשעה 20:00
יום א', 18.10.15 בשעה 20:00

ירושלים / תיאטרון ירושלים, אולם הנרי קראון 
יום ג', 20.10.15 בשעה 20:00
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חלק א': 
הנבואות בדבר התכנית האלוהית להושיע את האנושות על 

ידי ביאת המשיח והגשמתן

סינפוניה )אוברטורה(

רוּ ַעל  ּבְ י, יֹאַמר ֱאלֵֹהיֶכם. ּדַ אקומפניאטו )טנור(: ַנֲחמוּ, ַנֲחמוּ ַעּמִ
י ִנְרָצה ֲעו ָֹנּה. קֹול קֹוֵרא  י ָמְלָאה ְצָבָאּה, ּכִ ם ְוִקְראוּ ֵאֶליָה, ּכִ ַלִ ֵלב ְירוּׁשָ

ֲעָרָבה ְמִסּלָה ֵלאלֵֹהינוּ. )ישעיהו מ'(  רוּ ּבָ ְ ֶרְך ְיהָוה; ַיּשׁ ּנוּ ּדֶ ר, ּפַ ְדּבָ ּמִ ּבַ

לוּ ְוָהָיה ֶהָעקֹב  ּפָ א ְוָכל ַהר ְוִגְבָעה ִיׁשְ יא ִיּנָשֵׂ ל ּגַ אריה )טנור(: ּכָ
ְלִמיׁשֹור ְוָהְרָכִסים ְלִבְקָעה. )ישעיהו מ'(

ר.  ּבֵ י ְיהָוה ּדִ י ּפִ ו ּכִ ר ַיְחּדָ שָׂ בֹוד ְיהָוה ְוָראוּ ָכל ּבָ מקהלה: ְוִנְגָלה ּכְ
)ישעיהו מ'( 

PART ONE: 
The Prophesy and realization of God's plan  
to redeem mankind by the coming of the Messiah 

Sinfony )Overture( 

Accompagnato )Tenor(: Comfort ye, comfort ye my people, 
saith your God. Speak ye comfortably to Jerusalem and cry 
unto her, that her warfare is accomplish'd, that her Iniquity 
is pardoned. The voice of him that crieth in the wilderness; 
prepare ye the way of the Lord; make straight in the desert 
a highway for our God. )Isaiah 40( 

Air )Tenor(: Ev'ry valley shall be exalted, and ev'ry mountain 
and hill made low; the crooked straight, and the rough 
places plain. )Isaiah 40(

Chorus: And the glory of the Lord shall be revealed, and 
all flesh shall see together, for the mouth of the Lord hath 
spoken it. )Isaiah 40(

 MESSIAH / משיח

Messiah



י כֹה ָאַמר ְיהָוה ְצָבאֹות: עֹוד ַאַחת ְמַעט ִהיא  אקומפניאטו )בס (: ּכִ
י  ּתִ ַמִים ְוֶאת ָהָאֶרץ ְוֶאת ַהיָּם ְוֶאת ֶהָחָרָבה. ְוִהְרַעׁשְ ָ ַוֲאִני ַמְרִעיׁש ֶאת ַהּשׁ
ל ַהּגֹוִים. )חגי ב'( וִּפְתאֹם יָבֹוא ֶאל ֵהיָכלֹו  ת ּכָ ל ַהּגֹוִים וָּבאוּ ֶחְמּדַ ֶאת ּכָ
ם ֲחֵפִצים: ִהּנֵה  ר ַאּתֶ ִרית ֲאׁשֶ ים וַּמְלַאְך ַהּבְ ם ְמַבְקׁשִ ר ַאּתֶ ָהָאדֹון ֲאׁשֶ

ָבא, ָאַמר ְיהָוה ְצָבאֹות. )מלאכי ג'(

ֵהָראֹותֹו?  ל ֶאת יֹום ּבֹואֹו וִּמי ָהעֵֹמד ּבְ אריה )קונטרה טנור(: וִּמי ְמַכְלּכֵ
ֵאׁש ְמָצֵרף. )מלאכי ג'( י הוּא ּכְ ּכִ

י ִמְנָחה  יׁשֵ ק אָֹתם ְוָהיוּ ַליהָוה ַמּגִ נֵי ֵלִוי ְוִזּקַ מקהלה: ְוִטַהר ֶאת ּבְ
ְצָדָקה. )מלאכי ג'( ּבִ

מֹו  ן ְוָקָראת ׁשְ רצ'יטטיב )קונטרה טנור(: ִהּנֵה ָהַעְלָמה ָהָרה ְויֶֹלֶדת ּבֵ
נוּ ֵאל. )ישעיהו ז'; מתי א'( ִעּמָ

ֶרת ִציֹּון,  בֹּהַ ֲעִלי ָלְך, ְמַבּשֶׂ אריה )קונטרה טנור( ומקהלה: ַעל ַהר ּגָ
יָרִאי, ִאְמִרי ְלָעֵרי  ם; ָהִריִמי, ַאל ּתִ ָלִ ֶרת ְירוּׁשָ ָהִריִמי ַבּכַֹח קֹוֵלְך, ְמַבּשֶׂ
י ָבא אֹוֵרְך וְּכבֹוד ְיהָוה ָעַלִיְך ָזָרח.  ְיהוָּדה ִהּנֵה ֱאלֵֹהיֶכם. קוִּמי אֹוִרי, ּכִ

)ישעיהו מ', ס'( 

ים; ְוָעַלִיְך  ה ֶאֶרץ ַוֲעָרֶפל ְלֻאּמִ ְך ְיַכּסֶ י ִהּנֵה ַהחֹׁשֶ אקומפניאטו )בס(: ּכִ
ִיְזַרח ְיהָוה וְּכבֹודוֹ ָעַלִיְך ֵיָרֶאה. ְוָהְלכוּ גֹוִים ְלאֹוֵרְך וְּמָלִכים ְלנַֹגּה ַזְרֵחְך. 

)ישעיהו ס'(

Accompagnato )Bass(: Thus saith the Lord, the Lord of 
Hosts; Yet once a little while and I will shake the heav'ns 
and the earth, the sea and the dry land. And I will shake all 
nations; and the desire of all nations shall come. )Haggai 2( 
The Lord whom ye seek shall suddenly come to His temple, 
even the messenger of the Covenant, whom ye delight in: 
behold, He shall come, saith the Lord of Hosts. )Malachi 3(

Air )Countertenor(: But who may abide the day of  
His coming, and who shall stand when He appeareth?  
For He is like a refiner's fire. )Malachi 3(

Chorus: And He shall purify the sons of Levi, that they may 
offer unto the Lord an offering in righteousness. )Malachi 3(

Recitative )Countertenor(: Behold, a virgin shall conceive 
and bear a Son, and shall call his name Emmanuel,  
GOD WITH US. )Isaiah 7; Matthew 1(

Air )Countertenor( & Chorus: O thou that tellest good 
tidings to Zion, get thee up into the high mountain. O thou 
that tellest good tidings to Jerusalem, lift up thy voice with 
strength; lift it up, be not afraid; say unto the cities of Judah, 
behold your God! O thou that tellest good tidings to Zion, 
Arise, shine, for thy Light is come, and the glory of the Lord  
is risen upon thee. )Isaiah 40, 60(

Accompagnato )Bass(: For behold, darkness shall cover 
the earth, and gross darkness the people; but the Lord shall 
arise upon thee, and His glory shall be seen upon thee. 
And the Gentiles shall come to thy light, and kings to the 
brightness of thy rising. )Isaiah 60(



ֶאֶרץ ַצְלָמֶות  ֵבי ּבְ ְך ָראוּ אֹור ּגָדֹול. יֹׁשְ חֹׁשֶ אריה )בס(: ָהָעם ַההְֹלִכים ּבַ
אֹור ָנַגּה ֲעֵליֶהם. )ישעיהו ט'(

ְכמֹו;  ָרה ַעל ׁשִ שְׂ ִהי ַהּמִ ן ָלנוּ, ַוּתְ ן ִנּתַ ד ָלנוּ, ּבֵ י ֶיֶלד יֻּלַ  מקהלה: ּכִ
לֹום. )ישעיהו ט'( ר ׁשָ ּבֹור, ֲאִבי ַעד, שַׂ ֶלא יֹוֵעץ, ֵאל ּגִ מֹו ּפֶ ְקָרא ׁשְ ַויִּ

ִּפיָפה )סינפוניה פסטוראלית( 

ֶדה ְוׁשְֹמִרים  ּשָׂ ָאֶרץ ַהִהיא ַלִנים ּבַ  רצ'יטטיב )סופרן(: ְורִֹעים ָהיוּ ּבָ
ְיָלה ַעל ֶעְדָרם. )לוקס ב'( ְמרֹות ַהּלַ ֶאת ִמׁשְ

ב ֲעֵליֶהם וְּכבֹוד ְיהֹוָה  אקומפניאטו )סופרן(: ְוִהּנֵה ַמְלַאְך ְיהֹוָה ִנּצָ
יְראוּ ִיְרָאה ְגדֹוָלה. )לוקס ב'(  ִביב ַויִּ הֹוִפיַע ֲעֵליֶהם ִמּסָ

ר  י ִהְנִני ְמַבּשֵׂ יָראוּ, ּכִ ְלָאְך: ַאל ּתִ רצ'יטטיב )סופרן(: ַויֹּאֶמר ֲאֵליֶהם ַהּמַ
יַע,  ד ָלֶכם מֹושִׂ י ַהיֹּום יֻּלַ ְהֶיה ְלָכל ָהָעם. ּכִ ר ּתִ ְמָחה ְגדֹוָלה ֲאׁשֶ ֶאְתֶכם שִׂ

ִוד: )לוקס ב'(  ִעיר ּדָ יַח ָהָאדֹון ּבְ ׁשִ ר הוּא ַהּמָ ֲאׁשֶ

ָמִים  ָ ְלָאְך ֲהמֹון ְצָבא ַהּשׁ אקומפניאטו )סופרן(: וִּפְתאֹם ָהָיה ֵאֶצל ַהּמַ
ִחים ֶאת ָהֱאלִֹהים ְואְֹמִרים: )לוקס ב'(  ּבְ ְוֵהם ְמׁשַ

י ְרצֹונֹו.  ַאְנׁשֵ לֹום ּבְ רֹוִמים ֵלאלִֹהים וָּבָאֶרץ ׁשָ ּמְ בֹוד ּבַ  מקהלה: ּכָ
)לוקס ב'(

ְך  ם, ִהּנֵה ַמְלּכֵ ַלִ ת ְירוּׁשָ ת־ִציֹּון, ָהִריִעי ּבַ יִלי ְמאֹד ּבַ אריה )סופרן(: ּגִ
לֹום ַלּגֹוִים. )זכריה ט'( ר ׁשָ ע הוּא ְוִדּבֶ יק ְונֹוׁשָ יָבֹוא ָלְך, ַצּדִ

Air )Bass(: The people that walked in darkness have seen  
a great light; and they that dwell in the land of the shadow 
of death, upon them hath the light shined.)Isaiah 9(

Chorus: For unto us a Child is born, unto us a Son is given, 
and the government shall be upon His shoulder; and His 
name shall be called Wonderful Counsellor, the Mighty God, 
the Everlasting Father, the Prince of Peace. )Isaiah 9(

Pifa )Sinfonia pastorale(

Recitative )Soprano(: There were shepherds abiding in  
the field, keeping watch over their flocks by night. )Luke 2(

Accompagnato )Soprano(: And lo, the angel of the Lord 
came upon them, and the glory of the Lord shone round 
about them, and they were sore afraid. )Luke 2(

Recitative )Soprano(: And the angel said unto them: fear 
not, for behold, I bring you good tidings of great joy, which 
shall be to all people. For unto you is born this day in the 
city of David a Saviour, which is Christ the Lord. )Luke 2(

Accompagnato )Soprano(: And suddenly there was with  
the angel a multitude of the heavenly host, praising God 
and saying: )Luke 2(

Chorus: Glory to God in the highest, and peace on earth, 
good will towards men. )Luke 2( 

Air )Soprano(: Rejoice greatly, O daughter of Zion; shout,  
O daughter of Jerusalem! Behold, thy King cometh unto 
thee; He is the righteous Saviour, and He shall speak peace 
unto the heathen. )Zechariah 9(



ים  ַקְחָנה ֵעינֵי ִעְוִרים ְוָאְזנֵי ֵחְרׁשִ ּפָ רצ'יטטיב )קונטרה טנור(: ָאז ּתִ
ַח ְוָתרֹן ְלׁשֹון ִאּלֵם. )ישעיהו ל"ה( ּסֵ ַאיָּל ּפִ ג ּכָ ַתְחָנה. ָאז ְיַדּלֵ ּפָ ּתִ

ץ  ְזרֹעֹו ְיַקּבֵ רֶֹעה ֶעְדרֹו ִיְרֶעה, ּבִ דואט )קונטרה טנור, סופרן(: ּכְ
ל ָהֲעֵמִלים  א, ָעלֹות ְיַנֵהל. )ישעיהו מ'( ּבֹואוּ ֵאַלי ָכּ ְטָלִאים וְּבֵחיקֹו ִיּשָׂ

ִנּי,  י ְוִלְמדוּ ִמֶמּ ְוָהֲעמוִּסים ַוֲאִני ַאְמִציא ָלֶכם ְמנוָּחה. ְקחוּ ֲעֵליֶכם ֶאת ֻעִלּ
ְמְצאוּ ַמְרּגֹוַע ְלַנְפׁשֹוֵתיֶכם. )מתי י"א( י ָעָנו ֲאִני וְּנמוְּך רוַּח. ִתּ ִכּ

י ָנִעים ְוַקל ַמָשִֹאי. )מתי י"א( י ֻעִלּ מקהלה: ִכּ

חלק ב': 
 התגשמות הישועה על ידי קרבן ישוע, 

 דחיית מתנת האל על ידי בני האדם ומפלתם הגמורה 
בשל התנגדותם לכוחו של הכל יכול

את ָהעֹוָלם. )יוחנן א'( א ַחּטַ ה ָהֱאלִֹהים ַהּנֹשֵׂ מקהלה: ִהּנֵה שֵׂ

ים, ִאיׁש ַמְכאֹבֹות ִוידוַּע חִֹלי;  אריה )קונטרה טנור(: ִנְבֶזה ַוֲחַדל ִאיׁשִ
נַי ]פניו[  ים, וְּלָחַיי ]ולחייו[ ְלמְֹרִטים; ּפָ י ]נתן[ ְלַמּכִ ִוי ]גוו[ ָנַתּתִ  ּגֵ

ִלּמֹות ָורֹק. )ישעיהו נ"ג ,נ'( י ]הסתיר[ ִמּכְ ְרּתִ לֹא ִהְסּתַ

ֵענוּ,  ׁשָ א וַּמְכאֵֹבינוּ ְסָבָלם ְוהוּא ְמחָֹלל ִמּפְ מקהלה: ָאֵכן ֳחָלֵינוּ הוּא ָנשָׂ
לֹוֵמנוּ ָעָליו. )ישעיהו נ"ג( א ֵמֲעו ֹנֵֹתינוּ; מוַּסר ׁשְ ְמֻדּכָ

Recitative )Countertenor(: Then shall the eyes of the  
blind be opened, and the ears of the deaf unstopped.  
Then shall the lame man leap as an hart, and the tongue  
of the dumb shall sing. )Isaiah 35(

Duet )Countertenor, Soprano(: He shall feed His flock like  
a shepherd; and He shall gather the lambs with His arm,  
and carry them in His bosom, and gently lead those that  
are with young. )Isaiah 40( Come unto Him, all ye that 
labour, come unto Him that are heavy laden, and He will 
give you rest. Take His yoke upon you, and learn of Him,  
for He is meek and lowly of heart, and ye shall find rest  
unto your souls. )Matthew 11(

Chorus: His yoke is easy, and his burden is light. 
)Matthew 11(

PART TWO: 
The accomplishment of redemption  
by the sacrifice of Jesus, mankind's rejection of  
God's offer, and mankind's utter defeat when trying  
to oppose the power of God 

Chorus: Behold the Lamb of God, that taketh away the  
sin of the world. )John 1( 

Air )Countertenor(: He was despised and rejected of men,  
a man of sorrows and acquainted with grief. )Isaiah 53(  
He gave His back to the smiters, and His cheeks to them 
that plucked off the hair. He hid not His face from shame 
and spitting. )Isaiah 53, 50( 

Chorus: Surely He hath borne our griefs, and carried our 
sorrows! He was wounded for our transgressions, He was 
bruised for our iniquities; the chastisement of our peace 
was upon Him. )Isaiah 53(



א־ָלנוּ. )ישעיהו נ"ג(  מקהלה: וַּבֲחֻבָרתֹו ִנְרּפָ

יַע ּבֹו  ִנינוּ ַויהָוה ִהְפּגִ ִעינוּ, ִאיׁש ְלַדְרּכֹו ּפָ ּצֹאן ּתָ נוּ ּכַ ּלָ  מקהלה: ּכֻ
נוּ. )ישעיהו נ"ג( ּלָ ֵאת ֲעו ֹן ּכֻ

ל־רַֹאי ]רואיו[ ַיְלִעגוּ ִלי ]לו[;   אקומפניאטו )טנור(: ּכָ
ָפה, ָיִניעוּ רֹאׁש. )תהלים כ"ב( ַיְפִטירוּ ְבשָׂ

י ָחֵפץ ּבֹו. )תהלים כ"ב( יֵלהוּ, ּכִ ֵטהוּ, ַיּצִ מקהלה: ּגֹל ֶאל ְיהָוה ְיַפּלְ

ה  י ]לבו[ ָוָאנוּׁשָ ְבָרה ִלּבִ ה ׁשָ  אקומפניאטו )טנור(: ֶחְרּפָ
ֶּה ]ויקוה[ ָלנוּד ָוַאִין ְוַלְמַנֲחִמים   ]וינוש=היה לחולה אנוש[. ָוֲאַקו

ְולֹא ָמָצאִתי ]מצא[. )תהלים ס"ט( 

 
ַמְכאִֹבי ]מכאובו[?  יטוּ וְּראוּ, ִאם־ֵיׁש ַמְכאֹוב ּכְ  אריוזו )טנור(: ַהּבִ

)איכה א'(

י ]עמך[  ע ַעּמִ ׁשַ ים, ִמּפֶ י ִנְגַזר ֵמֶאֶרץ ַחיִּ  אקומפניאטו )טנור(: ּכִ
ֶנַגע ָלמֹו. )ישעיהו נ"ג(

אֹול;  י ]נפשו[ ִלׁשְ י לֹא ַתֲעזֹב ַנְפׁשִ  אריה )טנור(: ּכִ
ַחת. )תהלים י"ז( ן ֲחִסיְדָך ִלְראֹות ׁשָ לֹא ִתּתֵ

ְתֵחי עֹוָלם ְויָבֹוא ֶמֶלְך  אוּ ּפִ יֶכם ְוִהּנָשְׂ ָעִרים ָראׁשֵ אוּ ׁשְ מקהלה: שְׂ
ּבֹור ִמְלָחָמה.  בֹוד? ְיהָוה ִעזּוּז ְוִגּבֹור, ְיהָוה ּגִ בֹוד. ִמי ֶזה ֶמֶלְך ַהּכָ  ַהּכָ

בֹוד. ִמי הוּא  ְתֵחי עֹוָלם ְויָבֹא ֶמֶלְך ַהּכָ אוּ ּפִ יֶכם וּשְׂ ָעִרים ָראׁשֵ אוּ ׁשְ  שְׂ

בֹוד ֶסָלה. )תהלים כ"ד( בֹוד? ְיהָוה ְצָבאֹות הוּא ֶמֶלְך ַהּכָ ֶזה ֶמֶלְך ַהּכָ

Chorus: And with His stripes we are healed. )Isaiah 53(

Chorus: All we, like sheep, have gone astray; we have turned 
everyone to his own way, and the Lord hath laid on Him the 
iniquity of us all. )Isaiah 53(

Accompagnato )Tenor(: All they that see Him laugh  
Him to scorn; they shoot out their lips, and shake their 
heads, saying: )Psalms 22(

Chorus: He trusted in God that He would deliver Him;  
let Him deliver Him, if He delight in Him. )Psalms 22(

Accompagnato )Tenor(: Thy rebuke hath broken His heart: 
He is full of heaviness. He looked for some to have pity  
on Him, but there was no man, neither found He any to 
comfort Him. )Psalms 69(

Arioso )Tenor(: Behold, and see if there be any sorrow  
like unto His sorrow. )Lamentations 1( 

Accompagnato )Tenor(: He was cut off out of the land  
of the living: for the transgressions of Thy people was  
He stricken. )Isaiah 53(

Air )Tenor(: But Thou didst not leave His soul in hell;  
nor didst Thou suffer Thy Holy One to see corruption. 
)Psalms 16(

Chorus: Lift up your heads, O ye gates; and be ye lift up, ye 
everlasting doors; and the King of Glory shall come in. Who 
is this King of Glory? The Lord strong and mighty, the Lord 
mighty in battle. Lift up your heads, O ye gates; and be ye lift 
up, ye everlasting doors; and the King of Glory shall come in. 



ָאָדם  נֹות ּבָ ִבי ָלַקְחּתָ ַמּתָ ֶ ִביָת ּשׁ רֹום, ׁשָ אריה )קונטרה טנור(: ָעִליָת ַלּמָ
ּכֹן ָיּה ֱאלִֹהים. )תהלים ס"ח( ְוַאף סֹוְרִרים, ִלׁשְ

ר טֹוב.  לֹום ְמַבשֵׂ ר ׁשָ  אריה )סופרן(: ַמה ּנָאווּ ַרְגֵלי ְמַבשֵׂ
)אגרת ּפאולוס אל הרומיים(

בוּ ַמְלֵכי ֶאֶרץ  ים ֶיְהּגוּ ִריק? ִיְתַיּצְ ה ָרְגׁשוּ גֹוִים וְּלֻאּמִ אריה )בס (: ָלּמָ
יחֹו? )תהלים ב'( ְורֹוְזִנים נֹוְסדוּ ָיַחד ַעל ְיהָוה ְוַעל ְמׁשִ

ּנוּ ֲעבֵֹתימֹו. )תהלים ב'( ִליָכה ִמּמֶ ָקה ֶאת מֹוְסרֹוֵתימֹו ְוַנׁשְ מקהלה: ְנַנּתְ

ָחק, ֲאדֹנָי ִיְלַעג־ָלמֹו. )תהלים ב'( ַמִים ִישְׂ ָ ּשׁ ב ּבַ רצ'יטטיב )טנור(: יֹוׁשֵ

ֵצם. )תהלים ב'( ַנּפְ ְכִלי יֹוֵצר ּתְ ְרֶזל. ּכִ ֶבט ּבַ ׁשֵ רֵֹעם ּבְ אריה )טנור(: ּתְ

י ָמַלְך ֱאלֵֹהינוּ ְיהֹוָה ְצָבאֹות. ִהּנֵה ַמְמֶלֶכת ָהעֹוָלם  מקהלה: ַהֲללוָּיּה, ּכִ
ָלִכים  יחֹו ְוהוּא ִיְמלְֹך ְלעֹוְלֵמי עֹוָלִמים. ֶמֶלְך ַהּמְ ָהְיָתה ַלֲאדֹנֵינוּ ְוִלְמׁשִ

ַוֲאדֹנֵי ָהֲאדִֹנים, ַהֲללוָּיּה! )חזון יוחנן י"ט, י"א, י"ט( 

Who is this King of Glory? The Lord of Hosts, He is the  
King of Glory. )Psalms 24(

Air )Countertenor(: Thou art gone up on high; Thou hast  
led captivity captive, and received gifts for men; yea, even 
from Thine enemies, that the Lord God might dwell among 
them. )Psalms 68(

Air )Soprano(: How beautiful are the feet of them: that 
preach the gospel of peace, and bring glad tidings of good 
things. )Romans 10(

Air )Bass(: Why do the nations so furiously rage together, 
and why do the people imagine a vain thing? The kings 
of the earth rise up, and the rulers take counsel together 
against the Lord, and against His Anointed. )Psalms 2(

Chorus: Let us break their bonds asunder and cast away 
their yokes from us. )Psalms 2(

Recitative )Tenor(: He that dwelleth in heaven shall laugh 
them to scorn; the Lord shall have them in derision.  
)Psalms 2(

Air )Tenor(: Thou shalt break them with a rod of iron; thou 
shalt dash them in pieces like a potter's vessel. )Psalms 2(

Chorus: Hallelujah! for the Lord God Omnipotent reigneth. 
)Revelation 19( The kingdom of this world is become the 
kingdom of our Lord, and of His Christ; and He shall reign 
for ever and ever. )Revelation 11( King of Kings, and Lord of 
Lords. )Revelation 19( Hallelujah!



חלק ג': 
 שירת הלל לכבוד 

מפלתו הנחרצת של המוות

י: ּגֲֹאִלי ָחי ְוַאֲחרֹון ַעל־ָעָפר ָיקוּם. ְוַאַחר עֹוִרי  אריה )סופרן(: ַוֲאִני ָיַדְעּתִ
יַח הוַּקם  ׁשִ ה ַהּמָ . )איוב י"ט( ֲאָבל ַעּתָ ִרי ֶאֱחֶזה ֱאלֹוּהַ שָׂ פוּ זֹאת וִּמּבְ ִנּקְ

ִנים. )אגרת ּפאולוס אל הקורינתיים( ית ַהְיׁשֵ ִתים ֵראׁשִ ִמן ַהּמֵ

ִתים  ִחיַּת ַהּמֵ ֶות ַעל ְיֵדי ָאָדם, ּגַם ּתְ א ַהּמָ ר ּבָ י ַאֲחֵרי ֲאׁשֶ מקהלה: ּכִ
ן ִיְחיוּ ֻכּלָם  ּלָם, ּכֵ ָאָדם ָהִראׁשֹון ֵמִתים ּכֻ ר ּבָ ֲאׁשֶ י ּכַ ָאה ַעל ְיֵדי ָאָדם. ּכִ ּבָ

יַח. )אגרת ּפאולוס אל הקורינתיים( ׁשִ ּמָ ּבַ

ן, ֲאָבל  נוּ ִניׁשַ אקומפניאטו )בס(: ִהּנֵה סֹוד ֲאַגּלֶה ָלֶכם: ֲאַנְחנוּ לֹא ֻכּלָ
ֹוָפר ָהַאֲחרֹון. )אגרת  ְתקַֹע ַהּשׁ ֶהֶרף ַעִין, ּכִ ֶרַגע ֶאָחד, ּכְ ף. ּבְ נוּ ִנְתַחּלָ ּלָ ּכֻ

ּפאולוס אל הקורינתיים( 

יֹון ַוֲאַנְחנוּ ִנְתַחּלָף.  ִלי ִכּלָ ִתים ִיְחיוּ ּבְ ֹוָפר ְוַהּמֵ ּשׁ ַקע ּבַ י ִיּתָ אריה )בס(: ּכִ
ה סֹופֹו ָלמוּת  ַעּתָ ֶ יֹון, וַּמה ּשׁ ּלָ ׁש ַאל־ּכִ יֹון ִיְלּבַ ה סֹופֹו ְלִכּלָ ַעּתָ ֶ י ַמה ּשׁ ּכִ

ׁש ַאל־ָמֶות. )אגרת ּפאולוס הראשונה אל הקורינתיים( ִיְלּבַ

ֶות ָלֶנַצח.  ע ַהּמָ ּלַ תוּב: ּבֻ ַבר ַהּכָ רצ'יטטיב )קונטרה טנור(: ָאז יָבֹא ּדְ
)אגרת ּפאולוס אל הקורינתיים(

ר ְוָחְכָמה וְּגבוָּרה ְוָהָדר  בוַּח ָלַקַחת עֹז ְועֹׁשֶ ה ַהּטָ מקהלה: ָנֶאה ַלשֶׂ
בֹוד ְוָהעֹז  ָרָכה ְוֶהָהָדר ְוַהּכָ ה ַהּבְ א ְוַלשֶׂ ּסֵ ב ַעל ַהּכִ ְוָכבֹוד וְּבָרָכה. ַליֹּׁשֵ

ְלעֹוְלֵמי עֹוָלִמים. ָאֵמן! )חזון יוחנן( 

PART THREE: 
A Hymn of Thanksgiving  
for the final overthrow of Death

Air )Soprano(: I know that my Redeemer liveth and that 
he shall stand at the latter day upon the earth. And though 
worms destroy this body, yet in my flesh shall I see God. 
)Job 19( For now is Christ risen from the dead, the first fruits 
of them that sleep. )I Corinthians 15( 

Chorus: Since by man came death, by man came also the 
resurrection of the dead. For as in Adam all die, even so in 
Christ shall all be made alive. )I Corinthians 15( 

Accompagnato )Bass(: Behold, I tell you a mystery: we shall 
not all sleep, but we shall all be changed in a moment, in the 
twinkling of an eye, at the last trumpet. )I Corinthians 15(

Air )Bass(: The trumpet shall sound, and the dead shall 
be raised incorruptible, and we shall be changed. For this 
corruptible must put on incorruption and this mortal must 
put on immortality. )I Corinthians 15(

Recitative )Countertenor(: Then shall be brought to pass 
the saying that is written: Death is swallowed up in victory. 
)I Corinthians 15(

Chorus: Worthy is the Lamb that was slain, and hath 
redeemed us to God by His blood, to receive power, and 
riches, and wisdom, and strength, and honour, and glory, 
and blessing. Blessing and honour, glory and power, be 
unto Him that sitteth upon the throne, and unto the Lamb, 
forever and ever. Amen. )Revelation 5(
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