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 טבעון -הישראלית המקהלה הקאמרית 

ְיםל ְ הְ יםְת ְ ר ְמ  ְזְ מ ְ
 אביטל-יעל וגנר: מנצחת

 ופרןס - אפרת וולפסון
 סב -' סנדרוביץמשה 

 עירית שומן: ליד הפסנתר
 :בתכנית       

o וזפה אוטביו פיטוני 'ג  -   Cantate Domino   יר ָחָדש ירּו ַליהָוה שִׁ  ט"מזמור קמ  ,שִׁ

o  היינריך שיץ  -   Cantate Domino    יר ָחָדש ירּו ַליהָוה שִׁ  ט"מזמור קמ  ,שִׁ

o    ו"מזמור קמ,  ָיּהַהְללּו   -סלומונה רוסי 

o    נ"מזמור ק  ,ָיּהַהְללּו   -לואי לבנדובסקי 

o מתוך הווספרה   -  מוצרט . א.ו 

  4פרק    Laudate Pueri ם ְיהָוה  ג"מזמור קי  ,ַהְללּו ֶאת שֵׁ
  5פרק    Laudate Dominum  (סופראןסולו )    ז"מזמור קי  ,ַהְללּו ֶאת ְיהָוה 

o  ריינברגר יוזף גבריאל  -  Tribulationes   יבּו ְרחִׁ י הִׁ י  ;ָצרוֹת ְלָבבִׁ נִׁ יאֵׁ ְמצּוקוַֹתי הוֹצִׁ  ה"מזמור כ  ,מִׁ

o  מנדלסוןפליקס   -   Wie Der Hirsch Schreit   י-ְכַאָיל ַתֲעֹרג ַעל יקֵׁ ם-ֲאפִׁ  ב"מזמור מ  ,ָמיִׁ

o  פליקס מנדלסון -  Hör Mein bitten י ָנתִׁ ְתחִׁ ְתַעַלם מִׁ י ְוַאל תִׁ ָלתִׁ ים ְתפִׁ יָנה ֱאֹלהִׁ  (סופראןסולו ) ה"מזמור נ, ַהֲאזִׁ

o 6פרק , הרקוויאם מתוך   -ון ראטר  'ג  The Lord Is My Shepherd ,י ֹלא ֶאְחָסר   ג"מזמור כ ,ְיהָוה ֹרעִׁ

 (חלילית - חנה לבנסברג)
o מתוך המשיח  -  הנדל .פ .ג 

  44פרקWhy do the nations so furiously rage together  , ם, ָלָמה  (בססולו )  'במזמור  ָרְגשּו גוֹיִׁ

  44פרק Let Us Break Their Bonds  ֹימו  'מזמור ב  ,ְנַנְתָקה ֶאת מוְֹסרוֹתֵׁ

o   י ֹלא ֶאְחָסרְיהָוה רֹ :  2פרק , סטר'יצ'מתוך מזמורי צ  -לאונרד ברנשטיין  (סופראןסולו ) ג"מזמור כ   ,עִׁ

o יר ָחָדש   -פ   "אהרון חרל ירּו ַליהָוה שִׁ  ו"מזמור צ   ,שִׁ

o    יש  -שמעון כהן י ָהאִׁ  (בססולו )  'מזמור א  ,ַאְשרֵׁ

o    ד  -שמעון כהן ְזמוֹר  ְלָדוִׁ  ט"מזמור כ  ,מִׁ

 

  תהליםספר 

ל "בלשון חז. רובם מזמורי תהילה לאלוהים ומכאן שמו, פרקים 051כולל . (ך"החלק השלישי בתנ" )כתובים"הראשון בספרי 
ומכאן כינויו  Psalmi בתרגום הלטיני מכונה הספר. והגיה זו נשמרה בקרב חלק מעדות ישראל עד ימינו" תילים"נקרא הספר 

מזמורים  47, מזמורים 47וד בספר עצמו מיוחסים לד. פי המסורת היהודית מיוחס חיבורו לדוד המלך-על. Psalmsבאנגלית 

לדעת חוקרים בני . אסף ועוד, בני קורח, משה רבנו, שאר המזמורים מיוחסים למחברים שונים כשלמה. מובאים ללא ציון שם
בראש  (.ס"לפנה 545-544)ובימי גלות בבל ( ס"לפנה 0117-467)בתקופת דוד , לפני דוד: תקופות 4חובר הספר במשך , זמננו

(. שמנית ועוד, גתית, כגון נחילות)ולפעמים גם סוג כִלי הנגינה ( תהילה ,שירה, תפילה ,מזמור, כגון שיר)ן סוגו כל מזמור מצוי
פניית היחיד או : תכנם של המזמורים. הושרו ככל הנראה בבית המקדש" שיר המעלות"ו" פרקי הללויה"מזמורים מסוימים כגון 

והכל מתוך אמונה ובטחון מלאים , אך לפעמים גם בדברי תלונה, ח והתפעלותשב, הגות, הודיה, העם אל אלוהים בדברי בקשה
יום -בתפילות של יום והם כלולים הן, בזכות כל אלה הפכו מזמורי תהלים לחלק מרכזי בסידור התפילה היהודי. בצדקת אלוהים

ם חש צורך בקרבה לאלוהיו ובפרט לפי המסורת היהודית נהוג לקרוא תהלים בכל עת שאד. והן בתפילות של ימי שמחה או צער
 .שכן על פי האמונה היהודית סגולתם של הפסוקים לעורר רחמים אלוהיים על האומר אותם, בשעת צרה

מימי קדם ועד היום משמשים מזמורי תהלים מקור השראה . מזמורי תהלים תופסים מקום נכבד גם בפולחן הדתי הנוצרי
 . נותלמלחינים רבים מכל קשת הגוונים והסגנו

 
 טבעון -הישראלית  הקאמרית המקהלה



 4מתוך  2עמוד                   
 

קפלה ויצירות -רפרטואר המקהלה כולל יצירות א .אנשי טבעון והסביבה, זמרים 55-ומונה כ 0447המקהלה נוסדה בשנת 
. מוזיקה ישראלית ושירי עמים, לרבות מוזיקה בת זמננו, הקלאסית והרומנטית, הבארוק, אורטוריות מתקופות הרנסנס

בטלויזיה , המקהלה הופיעה בפסטיבל ווקאליזה בעכו. ל"עה בקהילה וברחבי הארץ ומייצגת את ישראל בחוהמקהלה מופי
בצרפת , (0455)הופיעה המקהלה בספרד , בנוסף .עונות עד כה 4גוש במשך -בזמריות בירושלים ובפסטיבל אבו, הישראלית
שם הוקלטה , (9119)בפסטיבל נוישטיפט שבדרום טירול ו( 9114, 0444, 0447, 0440" )אירופה קנטאט"ב, (0454)ובגרמניה 

המקהלה מופיעה  .בפסטיבל למוזיקה יהודית בצפתהופיעה המקהלה ". סטאבט מאטר"אק 'לרדיו האיטלקי עם יצירתו של דבוז
ת בקרב, הוזמנה המקהלה לפולין לסדרת קונצרטים ולמפגש מיוחד 9114בשנת  .בחיפה" החג של החגים"בקביעות בפסטיבל 

  .בסימן גישור על מכאובי העבר בעזרת המוזיקה, עם מקהלות מפולין וגרמניה, אושוויץ
 . דב כרמל וערן דינור, המקהלה ביצעה מוזיקה אשר נכתבה עבורה על ידי המלחינים גיל שוחט

ת תזמור, התזמורת הקאמרית הישראלית, בהופעותיה שיתפה המקהלה פעולה עם התזמורת הפילהרמונית הישראלית
הופיעה המקהלה עם התזמורת הסימפונית חיפה במספר  9101-ב .הבארוק הירושלמית ותזמורת הפסטיבלים הירושלמית

מאת ורדי " לה טראוויאטה"הפקה יוקרתית של האופרה , "שלמה המלך ושלמי הסנדלר"הפקה קונצרטית של המחזמר : הפקות
 .והמנצח יצחק תויאור בניצוחו של נועם שריף ובקונצרטים מיצירותיו של המלחין

שבע בניצוחו של דורון -השתתפה המקהלה בפתיחת עונת הקונצרטים של הסינפונייטה הישראלית באר 9100-וב 9101-ב
לצד קונצרטים  9100אותו ביצעה מספר פעמים במהלך ; מאת היידן" בריאת העולם"מאת רוסיני ו" סטאבט מאטר"עם ה, סלומון

עם תזמורת  מאת מוצרט" ד פניטנטהידו"ביצעה המקהלה את  9109-ב ."פרקי אופרה"ת רוסיני ומא" מיסה חגיגית קטנה: "גוןכ
מוצרט עם התזמורת הקאמרית הישראלית בניצוחו של  מאת" וספרה"ביצעה המקהלה את ה 9104-ב .הפסטיבלים הירושלמית

" זמיר"עם מקהלת יחד ולשווייץ והופיעה  לגרמניה הוזמנה המקהלה, לאומי-לרגל יום השואה הבין, 9107בינואר  .יואב תלמי
הקונצרטים נערכו . בסדרת קונצרטים מיצירותיו של יצחק תויאור "המקהלה הקאמרית אורטוריו ירושלים"ו גרמניה, מביירויט

שם צולם , שווייץ, נבה'בערים הוף ונירנברג שבגרמניה בשיתוף תזמורת הרדיו הגרמני ובארמון האומות המאוחדות שבז
 .רט על ידי הטלויזיה האוסטרית ושודר ברחבי אירופה בשידור חיהקונצ

" פרייבורגר קנטטה"מקהלת , גרמניה, מפרייבורג" קאמרטה אקדמיקה"בחודש מאי הקרוב תארח המקהלה את תזמורת ה
 ".סטבט מאטר"אק 'צרפת לביצוע יצירתו של דבוז, מבזנסון" היינריך שיץ"גרמניה וחלק ממקהלת , מפרייבורג

, המקומית" קאליו"בו תבצע בשיתוף עם מקהלת , דש אוגוסט הקרוב תערוך המקהלה מסע קונצרטים בהלסינקי שבפינלנדבחו
  .קפלה-לצד תכנית א" לאודה ציון"את יצירתו של מנדלסון 

 

 מנצחת - אביטל-וגנר יעל

מרה ובית הספר הגבוה למוסיקה יוז יקה בירושלים במגמות קומפוזיציהזבוגרת האקדמיה למו. נולדה בירושלים. מנצחת וזמרת
המקהלות , שבע-לרבות מקהלת באר, ניצחה על מקהלות רבות בארץ. הלמוט רילינג' שם למדה ניצוח אצל פרופ, בפרנקפורט

בית ב, לימדה וניצחה על מקהלות בבית הספר לשירת המקהלה. מקהלת אוריה ועוד, חבל יבנה ומטה אשר, האזוריות אשכול
 .אוניברסיטת חיפהבמכללת אורנים וב, "רימון"הספר 
איתם הופיעה ברחבי העולם ואיתם הקליטה את כל יצירותיו הווקאליות , משטוטגרט" גכינגר קנטוריי"חברה במקהלת  הייתה

הופיעה בתוכניות המיועדות לקרב . הופיעה כסולנית עם תזמורת רשות השידור והתזמורת הקאמרית הישראלית. של באך
כיום הינה  .יקלית של פסטיבל ימי המוסיקה והטבע במשגבזשימשה כמנהלת המו. בכלל ואל האופרה בפרט אל השירהילדים 

" משגב הגליל"ושל המקהלות האזוריות " טבעון -המקהלה הקאמרית הישראלית "המנצחת והמנהלת המוסיקלית של 
   .מן מרבה להשתתף בפסטיבלים ובקונצרטים בארץ ובעולםיע, "גלבוע - העמקים"ו

 

 סופרן -אפרת וולפסון 

באקדמיה למוסיקה ולמחול בירושלים במגמה לאומנות הביצוע בכתתם של ' דתלמידת שנה , זמרת הסופרן אפרת וולפסון
רימה פריימק ומגמת ' בוגרת הקונסרבטוריון בכרמיאל עם המורה גב .מר דוד זבהאגנס מסיני והקורפטיטור ' המורה גב

 יםהקורפטיטורו ורוניקה וילרואל, רויטר-אנט פאברו'ז,אסף לויטיןהזמרים תות אמן בהדרכת השתתפה בכי. המוסיקה במזרע

דידו "באופרה " דידו"כ 9104407 ל"בשנה הופיעהאפרת . חמדי כפיר ועוד, ואן דורנמן'ג, קלוד וובסטר, פיליפ מול' פרופ
מאת מונטורדי בהפקת " כתרתה של פופיאהה"באופרה " אלת האהבה"הופיעה כ, מאת הנרי פרסל בהפקת האקדמיה" ואניאס

הן כחברת המקהלה , רבסטנלי ספר' וכן לוקחת חלק בפעילות המקהלה הקאמרית שליד האקדמיה בניצוחו של פרופ, האקדמיה

שירה עם "זוכת התחרות  .ואן דורנמן'א בניהולה של ג"אפרת השתתפה בסדנת האופרה הבינלאומית בת .והן כסולנית
  .9107לשנת  באקדמיה" תזמורת

 

 בס                          –משה סנדרוביץ 

למד פיתוח . גילה את קסם המוזיקה הווקאלית בגיל מתקדם יחסית כאשר החל לשיר במקהלת משגב הגליל. חבר קיבוץ שמרת
-וגנר אצל יעל וניצוחלחנה הרמוניה ה', סולפגב שתלםמ. אצל מרינה לויט האחרונות שניםבארבע הזל קפסוטו ויקול אצל רובין וי

אנסמבל הקולי של "וה" קבוץ הארצי"ה, "טבעון -הישראלית מרית אהק", "משגב הגליל"שר במקהלות  במהלך השנים .אביטל
מקהלת "שוברט מאיירהופר ובראון עם , היידן, מוצרט, באך,הופיע בתפקידי סולו שונים ביצירות של פרסל ."עוזר-יובל בן

 9101שהתקימה בשנת " שוברטיאדה בגליל"השתתף ב .מופיע  ברסיטלים שונים -כמו כן". גלילמקהלת משגב ה"ו ,"העמקים
, בתכניתה האופראית" טבעון -הישראלית קאמרית "הופיע כסולן עם ה 9100בשנת ". טוחנת היפה"בשירים מתוך מחזור ה

נה של כסולן בכרמינה בור" שגב הגלילמקהלת מ"הופיע גם עם  9109בשנת . של רוסיני" מיסה חגיגית קטנה"ב 9109ובשנת 
 .אביטל-גנרקרל אורף בניצוחה של יעל ו

 

 פסנתר  - עירית שומן

סיימה בהצטיינות .  יונתן זק' במגמת הנגינה על פסנתר אצל פרופ, בוגרת האקדמיה למוסיקה בתל אביב. נולדה בישראל
לצד הוראת נגינת הפסנתר מילאה תפקידי  .וכבירחל כ' אצל הגב, התמחות בניצוח מקהלות במכללת לוינסקי בתל אביב

החל משנת . ל"בהופעותיהן בארץ ובחו, בהם מקהלות ילדים ומבוגרים, פסנתרנית מלווה בחזרות ובקונצרטים של גופים שונים
מיסה החגיגית "בביקורת בעיתונות על ביצוע ה .טבעון  -הישראלית משמשת כמלווה קבועה של המקהלה הקאמרית  0447
שהוכיחה את , התפקיד העיקרי של הליווי נפל בחלקה של הפסנתרנית עירית שומן: "של רוסיני נכתב עליה" נההקט

 ".הוירטואוזיות שלה ואת רגישותה המוסיקלית
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 (ט"קמ תהלים)   Cantate   -  וזפה אוטביו פיטוני 'ג

 .ַהל ֲחִסיִדיםִבקְ , ְתִהָלתֹו   ; ִשיר ָחָדש, ִשירּו ַליהוָה: יָּה-ַהְללּו  א
 .יִָגילּו ְבַמְלָכם, ִצּיֹון-ְבנֵי   ; יְִשַמח יְִשָרֵאל ְבעָֹשיו  ב

 

Cantate Domino canticum novum  
Laus eius in ecclesia sanctorum  
Laetetur Israel in eo qui fecit eum  
Et filiae Sion exultent in rege suo 

 (ט"קמ תהלים)   Cantate   -  היינריך שיץ 

 .ִבְקַהל ֲחִסיִדים, ְתִהָלתֹו   ; ִשיר ָחָדש, ִשירּו ַליהוָה: יָּה-ַהְללּו  א
 .יִָגילּו ְבַמְלָכם, ִצּיֹון-ְבנֵי   ; יְִשַמח יְִשָרֵאל ְבעָֹשיו  ב
 .לֹו-יְַזְמרּו, ְבתֹף וְִכּנֹור   ; יְַהְללּו ְשמֹו ְבָמחֹול  ג

 

Cantate Domino canticum novum  
Laus eius in ecclesia sanctorum  
Laetetur Israel in eo qui fecit eum  
Et filiae Sion exultent in rege suo 
Laudent nomen eius in tympano et choro 
In psalterio psallant ei 

 (ו"קמ תהלים)   ַהְללּויָּה   -סלומונה רוסי   

 .יְהוָה-ֶאת   , י נְַפִשיַהְללִ : יָּה-ַהְללּו  א
 .ֲאַזְמָרה ֵלאֹלַהי ְבעֹוִדי   ; ֲאַהְלָלה יְהוָה ְבַחּיָי  ב
 .ֶשֵאין לֹו ְתשּוָעה, ָאָדם-ְבֶבן   -ִתְבְטחּו ִבנְִדיִבים-ַאל  ג
ב ְלַאְדָמתֹו, רּוחֹו ֵתֵצא  ד  .ָאְבדּו ֶעְשתֹנָֹתיו, ַבּיֹום ַההּוא  ; יָשֻׁ
 .יְהוָה ֱאֹלָהיו-ַעל, ִשְברֹו  : ֶשֵאל יֲַעקֹב ְבֶעְזרֹו--ַאְשֵרי  ה
 

 ; ָבם-ֲאֶשר-ָכל-ַהּיָם וְֶאת-ֶאת -  ָשַמיִם וָָאֶרץ, עֶֹשה  ו
 .ְלעֹוָלם   ַהשֵֹמר ֱאֶמת 

 ;ָלְרֵעִבים, נֵֹתן ֶלֶחם -ָלֲעשּוִקים, עֶֹשה ִמְשָפט  ז
 .ַמִתיר ֲאסּוִרים, יְהוָה 

 ; זֵֹקף ְכפּוִפים, יְהוָה -פֵֹקַח ִעוְִרים, יְהוָה  ח
 .אֵֹהב ַצִדיִקים, יְהוָה

  ; יָתֹום וְַאְלָמנָה יְעֹוֵדד -ֵגִרים-שֵֹמר ֶאת, יְהוָה  ט
 .וְֶדֶרְך ְרָשִעים יְַעּוֵת 
 .יָּה-ַהְללּו: ְלדֹר וָדֹר, ֱאֹלַהיְִך ִצּיֹון --ְלעֹוָלם, יְִמֹלְך יְהוָה  י

 (נ"ק תהלים)ַהְללּויָּה    -קי   לואי לבנדובס

ּזֹו, ַהְללּוהּו   ; ֵאל ְבָקְדשֹו-ַהְללּו: יָּה-ַהְללּו  א  .ִבְרִקיַע עֻׁ
 .ְכרֹב גְֻׁדלֹו, ַהְללּוהּו   ; ַהְללּוהּו ִבְגבּורָֹתיו  ב
 .ְבנֵֶבל וְִכּנֹור, ַהְללּוהּו   ; ְבֵתַקע שֹוָפר, ַהְללּוהּו  ג
 

ָגב, ַהְללּוהּו   ; תֹף ּוָמחֹולבְ , ַהְללּוהּו  ד  .ְבִמּנִים וְעֻׁ
 .ְבִצְלְצֵלי ְתרּוָעה, ַהְללּוהּו   ; ָשַמע-ַהְללּוהּו ְבִצְלְצֵלי  ה
 .יָּה-ַהְללּו    : ְתַהֵלל יָּה, כֹל ַהּנְָשָמה  ו
 

 (ג"קי תהלים)    Laudate Pueri:  4פרק , מתוך הווספרה   -  מוצרט  .א.ו

 .ֵשם יְהוָה-ֶאת, ַהְללּו   ; ַעְבֵדי יְהוָה, ַהְללּו: יָּה-ּוַהְלל  א
 .עֹוָלם-וְַעד, ֵמַעָתה    --יְִהי ֵשם יְהוָה ְמבָֹרְך  ב
ָלל    --ְמבֹואֹו-ֶשֶמש ַעד-ִמִמְזַרח  ג  .ֵשם יְהוָה, ְמהֻׁ
 .ַעל ַהָשַמיִם ְכבֹודֹו   ; גֹויִם יְהוָה-ָכל-ָרם ַעל  ד
 .ַהַמְגִביִהי ָלָשֶבת    --יהוָה ֱאֹלֵהינּוכַ , ִמי  ה
 .ַבָשַמיִם ּוָבָאֶרץ    --ַהַמְשִפיִלי ִלְראֹות  ו
 .יִָרים ֶאְביֹון, ֵמַאְשפֹת   ; ְמִקיִמי ֵמָעָפר ָדל  ז
 .נְִדיֵבי ַעמֹו, ִעם   ; נְִדיִבים-ְלהֹוִשיִבי ִעם  ח
 .יָּה-ַהְללּו: ַהָבנִים ְשֵמָחה-ֵאם    --ֲעֶקֶרת ַהַביִת, מֹוִשיִבי  ט

laudate pueri Dominum laudate nomen Domini  
sit nomen Domini benedictum ex hoc nunc et usque in 
saeculum, solis ortu usque ad occasum laudabile nomen 

Domini , excelsus super omnes gentes Dominus super caelos 

gloria eius , quis sicut Dominus Deus noster qui in altis 
habitat 
et humilia respicit in caelo et in terra , suscitans a terra 
inopem et de stercore erigens pauperem,ut conlocet eum 

cum principibus cum principibus populi sui ,qui habitare 
facit sterilem in domo matrem filiorum laetantem 

 (ז"קי תהלים)   Laudate Dominum   :5פרק  ,תוך הווספרהמ   -  מוצרט . א.ו

-ָכל, ַשְבחּוהּו   ; גֹויִם-ָכל, יְהוָה-ַהְללּו ֶאת  א
ִמים  .ָהאֻׁ

יְהוָה -וֱֶאֶמת    --ַחְסדֹו, ִכי ָגַבר ָעֵלינּו  ב
 .יָּה-לּוַהלְ : ְלעֹוָלם

laudate Dominum omnes gentes laudate eum omnes populi ,  
quoniam confirmata est super nos misericordia eius et veritas 
veritas , Domini manet in saeculum  
Gloria Patri, et Fillio, et Spiritui Sancto 
Si cuterat in principo, Et nunc, Et semper et in saecula  
Saecula lorum, Amen amen 

 (ה"כ תהלים)   Tribulationes  -  ריינברגר יוזף גבריאל 

  ִמְמצּוקֹוַתי   ; ָצרֹות ְלָבִבי ִהְרִחיבּו  יז
 . הֹוִציֵאנִי

 .ַחטֹאוָתי-ְלָכל, וְָשא   וֲַעָמִלי, ְרֵאה ָענְיִי  חי

Tribulationes cordis mei dilatatae sunt: 
de necesitatibus meis eripe me, Domine. 
Vide, vide humilitatem meam, et laborem meum: 
et dimitte Omnia peccata mea. 

 

 (ב"מ תהלים) Wie Der Hirsch Schreit   -   מנדלסוןפליקס 

 

 (ה"נ תהלים) Hör Mein bitten  -פליקס מנדלסון  

 .יִמְתִחּנָתִ , ִתְתַעַלם-וְַאל   ; ְתִפָלִתי, ַהֲאִזינָה ֱאֹלִהים  ב
 .ָאִריד ְבִשיִחי וְָאִהיָמה   ; ַהְקִשיָבה ִלי וֲַענֵנִי  ג
, יִָמיטּו ָעַלי ָאוֶן-ִכי   : ָעַקת ָרָשע, ִמְפנֵי--ִמּקֹול אֹויֵב  ד

 .ּוְבַאף יְִשְטמּונִי
 .נְָפלּו ָעָלי, וְֵאימֹות ָמוֶת   ; יִָחיל ְבִקְרִבי, ִלִבי  ה
  .ָאעּוָפה וְֶאְשכֹנָה    :ַכּיֹונָה ֵאֶבר ִלי-יִֶתן-ִמי--וָאַֹמר  ז

Hör mein Bitten, Herr, neige dich zu mir, 
auf deines Kindes Stimme habe Acht! 
Ich bin allein; wer wird mir Tröster und Helfer sein? 
Ich irre ohne Pfad in dunkler Nacht! 
 
Die Feinde, sie droh'n und heben ihr Haupt: 
"Wo ist nun der Retter, an den ihr geglaubt?" 

 .ֵכן נְַפִשי ַתֲערֹג ֵאֶליָך ֱאֹלִהים    --ָמיִם-ֲאִפיֵקי-ַתֲערֹג ַעל, ְכַאּיָל  ב
 ְפנֵי ֱאֹלִהים, וְֵאָרֶאה   ; ָמַתי ָאבֹוא: ְלֵאל ָחי    --ֵלאֹלִהים, ָצְמָאה נְַפִשי  ג

Wie der Hirsch schreit nach frischem 
Wasser… 

http://www.drbo.org/x/d?b=lvb&bk=21&ch=112&l=2#x
http://www.drbo.org/x/d?b=lvb&bk=21&ch=112&l=2#x
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 4מתוך  4עמוד                   
 

 
 

O könnt ich fliegen wie Tauben dahin, 
weit hinweg vor dem Feinde zu fliehn! 
In die Wüste eilt ich dann fort, 
fände Ruhe am schattigen Ort. 

Sie lästern dich täglich, sie stellen uns nach 
und halten die Frommen in Knechtschaft und Schmach. 
 
Mich fasst des Todes Furcht bei ihrem Dräu'n! 
Sie sind unzählige, ich bin allein. 
Mit meiner Kraft kann ich nicht widerstehn. 
Herr, kämpfe du für mich, Gott, hör mein Flehn! 

 

 (ג"כ תהלים)  6פרק , רקוויאםה מתוך  The Lord Is My Shepherd -ון ראטר  'ג
 

 .ֹלא ֶאְחָסר, יְהוָה רִֹעי   : ִמְזמֹור ְלָדוִדא 
 .ֵמי ְמנֻׁחֹות יְנֲַהֵלנִי-ַעל   ; יְַרִביֵצנִי, ִבנְאֹות ֶדֶשא  ב
 .ְלַמַען ְשמֹו, ֶצֶדק-יַנְֵחנִי ְבַמְעְגֵלי   ; נְַפִשי יְשֹוֵבב  ג
-ִכי - ִאיָרא ָרע-ֹלא, תיא ַצְלָמוֶ ֵאֵלְך ְבגֵ -ַגם ִכי  ד

נִי   , ִשְבְטָך ּוִמְשַענְֶתָך; ַאָתה ִעָמִדי  .ֵהָמה יְנֲַחמֻׁ
ְלָחן, ֲערְֹך ְלָפנַיתַ   ה ִדַשנְָת ַבֶשֶמן ; נֶֶגד צְֹרָרי -  שֻׁ

 .כֹוִסי ְרוָיָה   , רֹאִשי
ְבִתי וְשַ ; יְֵמי ַחּיָי-ָכל  -טֹוב וֶָחֶסד יְִרְדפּונִי ,ַאְך  ו

 .ְלאֶֹרְך יִָמים   , יְהוָה-ְבֵבית

The Lord is my shepherd; therefore can I lack nothing 
He shall feed me in a green pasture 
And lead me forth besides the water of comfort. 
He shall convert my soul  
and bring me forth in the paths of righteousness, 
For his Name’s sake. Yea, though I walk thro’ the valley of the 
shadow of death I will fear no evil; 
For thou art with me; Thy rod and thy staff comfort me. 
Thou shalt prepare a table for me against them that trouble me; 
Thou hast anointed my head with oil and my cup shall be full. 
But thy loving kindness and mercy shall follow me all the days of 
my life, And I will dwell in the house of the Lord forever. 

 

 ('ב הליםת) ָרְגׁשּו גֹויִם, ָלָמה , Why do the nations so furiously rage together 44 'פ, מתוך המשיח - הנדל

ִמים   ; ָרְגשּו גֹויִם, ָלָמה  א  .ִריק-יְֶהגּו, ּוְלאֻׁ
 :יַָחד-וְרֹוזְנִים נֹוְסדּו    --ֶאֶרץ-ַמְלֵכי, יְִתיְַצבּו  ב

 .ְמִשיחֹו-וְַעל   , יְהוָה-ַעל

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. 
 

 ('ב תהלים)  ְנַנְתָקה ֶאת מֹוְסרֹוֵתימֹו Let Us Break Their Bonds  44 'פ, "משיח"מתוך ה - הנדל

 Let us break their bonds asunder, and cast away their ..יָכה ִמֶמּנּו ֲעבֵֹתימֹווְנְַשלִ    ; מֹוְסרֹוֵתימֹו-ֶאת, נְנְַתָקה  ג
yokes from us. 

 ('ב+ ג "כ תהלים)  22+  2 פרק , סטר'יצ'מתוך מזמורי צ  -לאונרד ברנשטיין  

 .ֹלא ֶאְחָסר, יְהוָה רִֹעי.... א 
; ַאָתה ִעָמִדי-ִכי    --עִאיָרא רָ -ֹלא, ֵאֵלְך ְבֵגיא ַצְלָמוֶת-ַגם ִכי  ד

נִי   , ִשְבְטָך ּוִמְשַענְֶתָך  .ֵהָמה יְנֲַחמֻׁ
---------- 

ִמים   ; ָרְגשּו גֹויִם, ָלָמה  א  .ִריק-יְֶהגּו, ּוְלאֻׁ
   , יְהוָה-ַעל: יַָחד-וְרֹוזְנִים נֹוְסדּו    --ֶאֶרץ-ַמְלֵכי, יְִתיְַצבּו  ב

 .ְמִשיחֹו-וְַעל

 .וְנְַשִליָכה ִמֶמּנּו ֲעבֵֹתימֹו   ; מֹוְסרֹוֵתימֹו-ֶאת, ָקהנְנַתְ   ג
 .ָלמֹו-יְִלַעג, ֲאדֹנָי   : יֹוֵשב ַבָשַמיִם יְִשָחק  ד

----------- 
-וְַשְבִתי ְבֵבית; יְֵמי ַחּיָי-ָכל    --טֹוב וֶָחֶסד יְִרְדפּונִי...   ו

 ְלאֶֹרְך יִָמים   , יְהוָה
. 

 (ו"צ תהלים)ִׁשירּו ַליהוָה ִׁשיר ָחָדׁש   -פ   "אהרון חרל

 .ָהָאֶרץ-ָכל, ִשירּו ַליהוָה   ; ִשיר ָחָדש, ִשירּו ַליהוָה  א
 .יְשּוָעתֹו, ְליֹום-ַבְשרּו ִמּיֹום   ; ָבְרכּו ְשמֹו, ִשירּו ַליהוָה  ב

 .אֹוָתיונְִפלְ , ָהַעִמים-ְבָכל   ; ַסְפרּו ַבגֹויִם ְכבֹודֹו  ג

 

 (א תהלים)ַאְׁשֵרי ָהִאיׁש   -שמעון כהן   

 ;ַבֲעַצת ְרָשִעים, ֲאֶשר ֹלא ָהַלְך    --ַאְשֵרי ָהִאיש  א
 .ֹלא יָָשב, ּוְבמֹוַשב ֵלִצים   , ֹלא ָעָמד, ּוְבֶדֶרְך ַחָטִאים

 .וָָליְָלה יֹוָמם, ּוְבתֹוָרתֹו יְֶהֶגה   ; ֶחְפצֹו, ִכי ִאם ְבתֹוַרת יְהוָה  ב
 :ָמיִם-ַפְלֵגי-ָשתּול ַעל, ְכֵעץ    --וְָהיָה  ג

 .יֲַעֶשה יְַצִליחַ -וְכֹל ֲאֶשר; יִבֹול-וְָעֵלהּו ֹלא--יִֵתן ְבִעתֹו, ֲאֶשר ִפְריֹו

 .ִתְדֶפּנּו רּוחַ -ֲאֶשר, ַכמֹץ-ִכי ִאם   : ֵכן ָהְרָשִעים-ֹלא  ד
מּו ְרשָ -ֹלא, ֵכן-ַעל  ה , וְַחָטִאים; ַבִמְשָפט--ִעיםיָקֻׁ

 .ַבֲעַדת ַצִדיִקים
 .וְֶדֶרְך ְרָשִעים תֹאֵבד; ֶדֶרְך ַצִדיִקים, יֹוֵדַע יְהוָה-ִכי  ו

 

 (ט"כ תהלים)ִמְזמֹור  ְלָדוִד    -שמעון כהן   

 .עֹזָכבֹוד וָ , ָהבּו ַליהוָה; ְבנֵי ֵאִלים, ָהבּו ַליהוָה   : ְלָדוִד, ִמְזמֹור  א
 .קֶֹדש-ְבַהְדַרת, ִהְשַתֲחוּו ַליהוָה   ; ְכבֹוד ְשמֹו, ָהבּו ַליהוָה  ב
 .ַמיִם ַרִבים-ַעל, יְהוָה   ; ַהָכבֹוד ִהְרִעים-ֵאל: ַהָמיִם-ַעל   , קֹול יְהוָה  ג
 .ֶבָהָדר, קֹול יְהוָה   ; יְהוָה ַבכֹחַ -קֹול  ד
 .ַאְרֵזי ַהְלָבנֹון-ֶאת, וַיְַשֵבר יְהוָה   ; שֵֹבר ֲאָרִזים, קֹול יְהוָה  ה
 .ְרֵאִמים-ְכמֹו ֶבן, ְלָבנֹון וְִשְריֹן   ; ֵעֶגל-וַּיְַרִקיֵדם ְכמֹו  ו
 

 .ַלֲהבֹות ֵאש   ; יְהוָה חֵֹצב-קֹול  ז
 .ִמְדַבר ָקֵדש, יִָחיל יְהוָה   ; יִָחיל ִמְדָבר, קֹול יְהוָה  ח
אֵֹמר , ּוְבֵהיָכלֹו כֻׁלֹו: וַּיֱֶחשֹף יְָערֹות - ַאּיָלֹות יְחֹוֵלל, קֹול יְהוָה  ט

 .ָכבֹוד
 .ֶמֶלְך ְלעֹוָלם, וַּיֵֶשב יְהוָה  ; ַלַמבּול יָָשב, יְהוָה  י

 .ַעמֹו ַבָשלֹום-יְָבֵרְך ֶאת, יְהוָה  ; ְלַעמֹו יִֵתן, עֹז--יְהוָה  יא

 


