
Barrocade
Founded in 2007 by a small group 
of passionate young musicians, 
the exhilarating, self-conducted 
ensemble Barrocade is a breath 
of fresh air in the Israeli and 
international music scene. Hailed 
by critics as “joyful”, “fresh” and 

“exciting”, the Barrocade has been winning the love of the audience 
wherever it goes. Consisting of 12 instrumentalists, Barrocade specializes 
in Early music and boasts an exceptionally rich basso-continue section, 
both allowing its soprano instruments to shine, as well as providing 
the entire ensemble with a uniquely affluent, colorful and memorable 
sound. With no conductor, each member of the ensemble has a voice and 
the music performed represents a true, meaningful dialogue. Barrocade 
does not limit itself to music from the Baroque and the Renaissance. 
The ensemble ventures into varied musical fields, including folk music, 
modern music and Jazz. Yet in all that it does, Barrocade remains 
faithful to the dynamic and playful spirit of the Baroque, and always 
aims at presenting great music in a communicable and fun fashion to 
audiences everywhere. Though young in years, Barrocade has already 
collaborated with prominent artists such as Matthew Halls and Patrick 
Cohen-Akenine, and has performed in festivals all over Europe, in 
addition to running a successful annual concert series in Israel. With 
new and exciting projects always on the horizon, Barrocade is clearly 
one of the most intriguing music ensembles working today.

בארוקדה
נגנים  הרכב  היא  הבארוקדה 
בוגרי  כולם  חברים,   12 המונה 
מהמובילות  למוסיקה  אקדמיות 
רעננה  גישה  ובעלי  בעולם 
ולמוסיקה  לקונצרטים  וייחודית 
התזמורת  בכללותה.  קלאסית 
חבריה  כאשר  ב-2007  נוסדה 
התזמורת  המוסיקלי.  בנוף  שונה  משהו  ליצור  ביקשו  המייסדים 
מנוהלת באופן שוויוני ומשותף לכלל החברים בה, והנגינה מתבצעת 
על כלים תקופתיים שנבנו על ידי הנגנים עצמם. תזמורת בארוקדה 
מרכיב  קלאסית.  למוסיקה  חדשנית  וגישה  ייחודי  בצליל  מאופיינת 
מהותי במצלול המיוחד הוא שימוש עשיר בכלי בסו קונטינואו כגון 
בארוק.  וגיטרת  צ'מבלו  ויולונה,  לאוטה,  תאורבו,  דה-גמבה,  ויולה 
בנוסף, בארוקדה כוללת כלי סופרן סולניים כגון חליל, כינור, אבוב, 
חצוצרה וחלילית. בארוקדה גאה להציע הרכב שלא נראה כדוגמתו 
בישראל עם בסיס הרמוני ססגוני ומגוון במיוחד. ההרכב פועל ללא 
מנצח, דבר המאפשר יצירת דיאלוג אורגני בין הנגנים. לכל נגן בהרכב 
קול ייחודי משלו התורם ליצירת מכלול מוסיקלי עשיר ומרשים מאין 
כמותו. בארוקדה אינה מגבילה עצמה לביצוע קונצרטים של מוסיקת 
בארוק ומוסיקה קלאסית אלא גולשת בהנאה ובעונג גם למחוזות של 
מיוחדים  בעיבודים  ישראלית  מוסיקה  ג'אז,  הרכב  מוסיקה עממית, 
ועוד. בארוקדה חרטה על דגלה את החיפוש המתמיד אחר דרכים 
בלתי  חוויה  יצירת  כדי  תוך  המוסיקה  עולם  את  להעשיר  חדשות 

נשכחת לקהל.
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דוד לודן – מנצח
החל  ובגיל עשר  וגדל בארה"ב,  נולד  דוד 
לכתוב מוזיקה בסגנון קלאסי ליטורגי. דוד 
 Roger מקהלת  חברי  שבין  הצעיר  היה 
Wagner Chorale, הוא למד סולפג' תחת 
 Roger וניצוח מקהלות תחת Salli Terri
דוד  של  הווקאלית  הכשרתו   .Wagner
טנור   ,Anthony Marlowe תחת  הייתה 
הוא  זו  מקצועית  ובמסגרת   Metropolitan Opera האופרה  בבית 
 Joffrey-הופיע ב-29 תפקידים אופראיים. הוא עבד כמנהל הפקה ב
Ballet במשך שלוש שנים. דוד היגר לישראל בשנת 1974  והופיע 
בשלושה סרטים, שתי אופרות, ובמספר קונצרטים. הוא כתב והלחין 
את האופרה "דוד ובת שבע" ושתי קנטטות נוספות, וניצח על המקהלה 
הכלל-ארצית "זמרי הלל" במשך ארבע שנים. בשנת 2009 הקים דוד 
את מקהלת "ליטורגי-קל" ובמסגרת זו ניצח על "משיח" מאת הנדל 
בדצמבר 2010 ובדצמבר 2011, "ערב גלוריה" במאי 2011  בו בוצעו 
יצירות מאת ויואלדי, באך וג'ון ראטר וערב שנקרא "ליטורגיקה, אז... 

כאן... ועכשיו" בו בוצעו יצירות מאת באך, שרפנטייה וארוו פרט.

The “Liturgi-Kal” 
Concert Choir
The “Liturgi-kal” choir was 
formed in December 2009 
and is made up of singers 
from across Israel. The goal 
of the choir is to perform 
liturgical works, primarily 

in the Hebrew language. “Liturgi-kal” premiered with G. F. Handel’s 
“Messiah” in Hebrew in May 2010 to great acclaim. Other works 
by Antonio Vivaldi, J. S. Bach, Johannes Brahms, Arvo Pärt, John 
Rutter and others were presented from 2011-2013. SOPRANO: Ayala 
Abutbul, Ayelet Dekel, Sasha Azov, Sharon Amitai, Tal Eli | ALTO: 
Anna Grushanski, Bjorg Aweida, Kesia Tavares, Rita Donigian, Shirona 
Kangas, Tanya Khodus, Yona Vinishsky | TENOR: Ephrat Gerlich, Eliav 
Cusin, Ophir Bushinsky, Roy Kendall, Shalom Salomon, Zoya Sladek | 
BASS: Mark Khodus, Shauli Denneboim, Teddy Chadwick, Tomer Hait. 

מקהלת "ליטורגי-קל"
הוקמה  ליטורגי-קל  מקהלת 
ומורכבת   ,2009 בדצמבר 
מרחבי  וזמרות  מזמרים 
שמה  המקהלה  הארץ. 
להעלות  מטרה  לעצמה 
בעיקר  ליטורגיות  יצירות 
ליטורגי- העברית.  בשפה 

במאי  בעברית  הנדל  פ.  ג.  מאת  "משיח"  עם  לראשונה  הופיעו  קל 
זכה להצלחה רבה. צשנת 2011- והמופע  ובדצמבר של שנת 2010 
2013 המקהלה העלתה יצירות נוספות מאת אנטוניו ויואלדי, יץ סץ 
איילה  סופרן:  ואחרים.  ראטר  ג'ון  פרט,  ארבו  ברהמס,  יוהנס  באך, 
אבוטבול, איילת דקל, סשה אזוב, שרון אמיתי, טל אלי | אלט: אנה 
חודוס,  טניה  דוניגיאן,  ריטה  טברס,  קסיה  עווידא,  ביורג  גרושנסקי, 
יונה וינישסקי, שירונה קנדס | טנור: אפרת גרליך, אליאב קוסין, אופיר 
| בס: מרק חודוס,  בושינסקי, רואי קנדל, שלום סלומון, זויה סלדק 

שאולי דנבוים טדי צ'דוויק, תומר הייט.

David Loden - Conductor
Born in Detroit, Michigan and growing up 
in Southern California, David Loden was 
composing from the age of 10. David was 
the youngest member of the Roger Wagner 
Chorale and studied solfege with Salli Terri, 
and choral conducting with Roger Wagner. 
His vocal training was with Metropolitan 
Opera tenor Anthony Marlowe, and he has 

performed 29 standard operatic roles professionally. He was Production 
Manager of the Joffrey Ballet for three years, seeing 22 new productions 
mounted. David immigrated to Israel in 1974; has performed in 
commercial films, operas, and concerts. He has written an opera “David 
and Batsheva”; two Cantatas, and conducted a country-wide concert 
choir “Zamarei Hallel” for four years. He founded the “Liturgi-Kal” 
Choir in 2009 and conducted the “Messiah” in Hebrew in December, 
2010 and December 2011, the “Evening of Gloria” in May 2011, with 
works by Vivaldi, Bach and John Rutter and I cn 2012, a program 
called “Liturgical Music, Then… Here and Now” with works by Bach, 
Charpentier and Arvo Pärt.

Ye’ela Avital - Soprano
Ye’ela Avital, soprano, studied at 
the Music and Dance Academy 
in Jerusalem and the Hochschule 
für Musik in Mainz, Germany. She 
frequently performs alongside well 
known European artists and conductors 

such as Andrew Parrot, Mathew Hall, Tim Brown and Rene 
Jacobs in concerts and recitals in Israel and abroad. As a 
soloist, Ye'ela has performed with leading Israeli orchestras 
such as the Israeli Camerata, the Barocade, the Jerusalem 
Symphony orchestra, the Early Music Orchestra of Holland 
and more. She sings as well in international festivals such as 
the York Festival for Early Music, the German Mozart festival 
and the Jerusalem international chamber music festival. 
Ye’ela is a first prize winner of best concert in the Early 
Music Festival in Croatia, and prize winner in the Concours 
International de Chant Baroque in Chimay, Belgium. Over 
the years she received many awards for excellence in early 
music performance. Since 1998 she has been the recipient 
of the Israeli American Culture Foundation scholarship, and 
in 2010 became an examiner in the Foundation. In 2010 
Ye’ela performed in London, Venice, Budapest, Sophia and 
the U.S.A., and lectures in the Music and Dance Academy 
in Jerusalem.

יעלה אביטל  -  סופרן
בוגרת תואר ראשון ושני באקדמיה 
למוסיקה ע"ש רובין בירושלים 
בהדרכתה של הגב' מרינה לויט. 
החלה את דרכה המוסיקלית 
במקהלת הילדים אנקור, איתם 
הופיעה רבות כסולנית. בשנת 
1998 החלה את לימודיה באקדמיה למוסיקה ירושלים 
בהדרכתה של הגב' פנינה שוורץ ושל הגב' מרים מלצר. 
השתתפה בכיתות אמן עם ננסי ארג'נטה, אוולין טאב, 
ג'ואן דורנמן, ורה רוז'ה ועוד. כמו כן למדה באקדמיה 
הגבוהה מיינץ שבגרמניה. זוכת מלגת קרן התרבות 
אמריקה-ישראל בקביעות מאז שנת 1998 –ובמלגת 
הצטיינות בשירה בסגנון ברוק. הרפרטואר שלה משתרע 
ממוסיקה עתיקה עד מוסיקה בת זמננו. כסולנית שרה 
בפסטיבל אבו גוש, פסטיבל כפר בלום, פסטיבלי מוסיקה 
עתיקה ביורק וקמברידג שבאנגליה,פסטיבל למוסיקה 
עתיקה בקרואטיה ובפסטיבל מוצארט בגרמניה בהם 
זכתה בשבחי המבקרים. היא מרבה להופיע ברחבי הארץ 
והעולם ולהקליט כסולנית עם האנסמבלים "ארכדיה" 
"ספיריטו ברוקו" ה"בארוקדה" ואנסמבל "נובילה" 
המתמחים במוסיקה עתיקה. הופיעה עם תזמורות 
רבות בארץ ובעולם ביניהן הסימפונית ירושלים,תזמורת 
הבארוק ירושלים, הקאמרטה, סימפונית חיפה, התזמורת 
הקאמרית הישראלית, הסימפונית המלכותית האג ועוד. 
בשנת 2004 זכתה בפרס בתחרות בארוק בינלאומית 

שהתקיימה בבלגיה.

אלון הררי - קונטרה טנור
יליד 82, סיים בהצטיינות את 
לימודי התואר הראשון והשני 
בביה"ס למוזיקה ע"ש בוכמן מהטה, 
אוניברסיטת ת"א, זוכה מלגות 
אמריקה ישראל )2010-2005(, מלגת 
הצטיינות לתואר שני ע"ש קולטון 
)09-07( ועוד. זכה בפרסים רבים, ביניהם: פרס "התגלית 
הצעירה" בתחרות ע"ש הילדה צאדק שנערכה בוינה, 
אוסטריה )2005(. הקליט עם חברת ההקלטות העולמית 
"בריליאנט קלאסיקס" את האופרה "אפולו והיקינטון" 
של מוצרט בניצוחו של ניקול מאט )2006(. בשנת 2008 
הגיע אלון לגמר של תחרויות האביב, בשנת 2010 הגיע 
אלון לגמר בתחרות הזימרה היוקרתית "פרנ'צסקו וינאס" 
בברצלונה, ספרד,והגיע לגמר של התחרות הבינלאומית 
"מוסיקה סאקרה" ברומא. בשנת 2007 אלון הופיע 
את הופעת הבכורה שלו בבית האופרה הלאומי של 
ליטא בתפקיד הראשי של אורפאו, באופרה "אורפאו 
ואאורידיצ'ה" של גלוק, ומייד לאחר הופעה זו הוזמן 
להופיע גם בעונות הבאות.בעונה 10-09 הופיע עם דני 
אטינגר והסימפונית ראשון לציון ועם הקאמרטה ירושלים 
בניצוחו של אבנר בירון. אלון נתן את הופעת הבכורה שלו 
בבית האופרה של מינסטר,גרמניה בתפקיד אאוסטזיו 
מתוך רינלדו של הנדל,ובבית האופרה של דורטמונד, 
גרמניה בתפקיד תולומאו מתוך "יוליוס קיסר" לשבחי 
הביקורת. אלון הופיע בעונה שעברה בפסטיבל הנדל 
היוקרתי שנערך בהאלה בגרמניה, באופרה הלאומית 
הפינית שבהלסינקי עם "יוליוס קיסר" מאת הנדל, וכמו כן 
גם באופרה הישראלית בתפקיד אורפאו מתוך "אורפאו 

ואאורידיצ'ה" של גלוק.

אשרי שגב - טנור
אשרי שגב, יליד ישראל, החל את 
דרכו המוסיקלית כפסנתרן וסיים את 
לימודיו באקדמיה בתל אביב בכיתתו 
של פרופ  עמנואל קרסובסקי. בין 
מוריו דר. אסף זהר וחנה שלגי. בוגר 
קונסרבטוריון גבעתיים, בית הספר 
התיכון תלמה ילין ובית הספר הגבוה למוסיקה ע"ש 

בוכמן-מהטה אותם סיים בהצטיינות יתרה.
בזמן השלמת לימודיו לתואר ראשון בפסנתר החל לשיר 
תחת הדרכתה של מרינה לויט והיום לומד בכיתתה וכיתתו 
של עידו אריאל באקדמיה למוסיקה ע"ש רובין בירושלים. 
כסולן שר רסיטל בכיתות האמן הבינלאומיות לפסנתר תל 
חי ובפסטיבלים באיטליה וגרמניה. השתתף בכיתות אמן 
עם ריטה דאמס )הולנד(, יוהאנס מאנוב )דנמרק(, ברטולד 
שמידט )גרמניה(, דיויד שטרן )ארה"ב/צרפת(, קרולה טייל 

)גרמניה(, גרהם ג'ונסון )בריטניה( ודליה שכטר )גרמניה(.
הופיע באופרה "לה פינטה ג'ארדיניירה" מאת מוצארט 
)פודסטה( ו"הכתרתה של פופאה" מאת מונטוורדי 
)נרונה(. עם האופרה הישראלית שר בהפקת דידו 
ואינאס מאת פרסל ובמסגרת שעות אופרה לילדים, שר 
"צ'נרנטולה" מאת רוסיני )רמירו(, "שיקוי האהבה" מאת 
דוניצטי )נמורינו( ו"חליל הקסם" מאת מוצארט )טמינו(. 
השתתף בהפקת הבכורה של האופרה הירושלמית בתור 
דון אוטביו באופרה דון ג'ובאני של מוצארט. אשרי הוא 
זוכה מלגות קרן התרבות אמריקה-ישראל לשנים 2013-

2014 וקרן רונן.

גיא פלץ - בריטון
לומד לתואר ראשון באקדמיה 
למוסיקה בירושלים בכיתתה של 
הגב' מרינה לויט ובמקביל משרת 
כמוסיקאי מצטיין בחיל החינוך 
והנוער של צה"ל. בעבר שר במקהלת 
מורןף מקהלת התיכון ע"ש תלמה 
ילין, האנסמבל הקולי החדש וסולני באך וכיום במקהלה 
הקאמרית ירושלים. השתתף בסדנאות שונות ובכיתות 
אמן עם אמנים ידועי-שם וביניהם פיטר הארווי )אנגליה(, 
אן מוניאוס )קנדה(, שרון רוסטורף, וריטה דאמס )הולנד(. 
כסולן הופיע בתפקיד איניאס ותפקיד המלח באופרה 
"דידו ואיניאס", תפקיד פאק באופרה "חלום ליל קיץ" של 
בריטן, ב "ביתן הבדידות" מאת נעם סיוון, "בת יפתח" מאת 
אהרון חרל"פ, "משיח" מאת הנדל, תפקיד Apollo באופרה 
"אורפאו" של מונטוורדי בקונצרט עם אנדרו פארוט ונגני 
טוורנר בפסטיבל המוסיקה Herrenchiemsee  בגרמניה 
בקיץ 2012, ואח"כ הקלטות באוקספורד, ועוד. זוכה מלגת 
הצטיינות מטעם קרן התרבות אמריקה ישראל )2008-
11(, פרס ע"ש עו"ד ליאון שטרן ופרס ביה"ס ע"ש תלמה 

ילין )2010(.

Alon Harari – Counter Tenor
Alon Harari was born in Israel in 
1982. He graduated with his M.A in 
Performance as well as his B.Mus. 
studies with honours at the Buchmann-
Mehta School of Music, Tel-Aviv. He 
was awarded scholarships from the 

America-Israel Cultural Foundation (2005-2010), and the 
Colton Foundation for M.A studies (2007-2009). Alon was a 
member of the Israeli Opera Studio for young singers. Alon 
has won many prizes including: the Most Promising Young 
Artist prize at the Hilde Zadek International Competition 
in Vienna (2004), he was a finalist at the prestigious 47th 
Francisco Viñas International Singing Competition in 
Barcelona (2010) and the 10th Sacred Music Competition 
in Rome, Italy (2010). He appeared at the Abu-Gosh Festival 
(2003-2011) the Eilat Chamber Music Festival (2008) and 
gave recitals in London and Glasgow. In 2006, he sung 
the role of “Zephyrus” in a Brilliant Classics recording of 
Mozart’s Apollo & Hyacinthus, conducted by Nicol Matt in 
Stuttgart, Germany. In 2007 he made his first appearance 
at The Lithuanian National Opera as “Orfeo” in Gluck’s 
Orfeo ed Euridice, to critical acclaim. Alon has performed 
with Matthew Halls (Retrospect Ensemble-London); Danni 
Etinger and the Rishon Lezion Symphony Orchestra; The 
Jerusalem Camerata Orchestra and others. His career took 
him to Germany where he performed in The Muenster 
Opera House as "Eustazio" in Rinaldo by Handel, and in The 
Dortmund Opera House as "Tolomeo" in Julius Cesare by 
Handel to critical acclaim. During the 2011- 2012 season, 
Alon performed  in Ottone by Handel at the Handel Festival 
in Halle, Germany, the role of  Orfeo in Orfeo ed Euridice 
by Gluck with The Israeli Opera, and the role of Tolomeo in 
Giulio Cesare  by Handel at The Finnish National Opera in 
Helsinki. He has also performed the role of Judas in "Brockes 
Pasion" by Telemann with the Baroque werk Hamburg, and 
will perform with them again in 2012-13. 

Oshri Segev - Tenor
Oshri Segev , born in Israel , began 
his musical career as a pianist and 
graduated from the Academy in Tel 
Aviv in the class of Prof. Emanuel 
Krasovsky, also studying with Dr. Asaf 
Zohar and Hannah Snows . Oshri 

studied at the Givatayim Conservatory, the Telma Yallin 
High School and the Buchman-Mehta School of Music, 
where he graduated summa cum laude.
While completing his BA in piano he began studying voice 
with Marina Levitt and Ido Ariel at the Rubin Academy 
in Jerusalem. As a vocal soloist he sang at the Tel Chai 
International Piano Master Classes, and has taken master 
classes with Rita Dams, Johannes Mannov, Berthold 
Schmidt, David Stern, Prof. Karola Theile, Graham Johnson 
and Dalia Schaechter.
Oshri has sung the roles of “The Podesta” in the opera 
"La Finta di Giardiniera" by Mozart, and “Nero” in "The 
Coronation of Poppea" by Monteverdi. He sang in the 
Israeli Opera production of “Dido and Aeneas” by Purcell, 
and in the Opera Hour for Children he sang the role of 
“Ramiro” in "La Cenerentola" by Rossini, "Nemorino” in 
“L'elisir d'Amore" by Donizetti, and “Tamino” in “The 
Magic Flute" by Mozart. In the premiere production of 
the Jerusalem Opera, he sang “Don Ottavio” in Mozart’s 
“The Magic Flute”. Oshri has received scholarships from 
the America – Israel Cultural Fund for the years 2013-2014 
and also from The Ronen Foundation. 

Guy Pelc - Baritone
Studying for his bachelor’s degree in 
the Jerusalem Academy of music in 
the singing class of Ms. Marina Levitt 
while also serving as an outstanding 
musician in the educational unit of 
the IDF. Previously sung in the Moran 

choir, the school choir at the Thelma Yellin High School of 
the Arts, the Israeli Bach Soloists and the New Israeli Vocal 
Ensemble and is currently a member of the Jerusalem 
Chamber Choir. He has participated in various workshops 
and master classes with well-known artists such as Peter 
Harvey (England), Ann Monios (Canada), Sharon Rostorf 
and Rita Dams (Holland). As a soloist he has performed 
the role of Aeneas and the sailor in the opera “Dido and 
Aeneas” by Purcell, the part of Puck in “A Midsummer 
Night’s Dream” by Britten, “Bitan HaBdidut” by Noam 
Sivan “Bat Yiftach” by Harlap, "Messiah" by Handel and the 
part of Apollo  in the opera "Orpheo" by Monteverdi in 
a concert conducted by Andrew Parrot and the Taverners 
in the Herrenchiemsee music festivals in Germany 2012 
following which he proceeded to record the piece in 
Oxford. Recipient of the America-Israel Fund’s excellence 
scholarship (2008-2011), the Leon Stern award and the 
Thelma Yellin School award (2010).
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(8:00 PM) 
Weill Center,          
Kfar Shmariyahu

Tuesday, April 8th   
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Heichal Ha Tarbut, 
Or Akiva

Friday, April 11th   
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The Scottish Church, 
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קל"-שינויים לטקסט של מקהלת "ליטורגי  
 
The “Liturgi-kal” choir was formed in December 2009 and is made up of singers from across 
Israel. The goal of the choir is to perform liturgical works, primarily in the Hebrew language. 
“Liturgi-kal” premiered with G. F. Handel’s “Messiah” in Hebrew in May 2010 to great acclaim. 
Other works by Antonio Vivaldi, J. S. Bach, Johannes Brahms, Arvo Pärt, John Rutter and others 
were presented from 2011-2013. SOPRANO: Ayala Abutbul, Ayelet Dekel, Sasha Azov, Sharon 
Amitai, Tal Eli | ALTO: Anna Grushanski, Bjorg Aweida, Kesia Tavares, Rita Donigian, Shirona 
Kangas, Tanya Khodus, Yona Vinishsky | TENOR: Ephrat Gerlich, Eliav Cusin, Ophir Bushinsky, 
Roy Kendall, Shalom Salomon, Zoya Sladek | BASS: Mark Khodus, Shauli Denneboim, Teddy 
Chadwick, Tomer Hait.  
 
 

 שמה המקהלה. הארץ מרחבי וזמרות מזמרים ומורכבת ,9002בדצמבר  הוקמה קל-ליטורגי מקהלת
" משיח" עם לראשונה הופיעו קל-ליטורגי. העברית בשפה בעיקר ליטורגיות יצירות להעלות מטרה לעצמה

 9000-9002 צשנת. רבה להצלחה זכה והמופע 9000 שנת של ובדצמבר במאי בעברית הנדל. פ. ג מאת
 ראטר ון'יץ סץ באך, יוהנס ברהמס, ארבו פרט, ג, ויואלדי אנטוניו מאת נוספות יצירות העלתה המקהלה

, גרושנסקי אנה: אלט|  אלי טל, אמיתי שרון, אזוב סשה, דקל איילת, אבוטבול איילה: סופרן. ואחרים
, גרליך אפרת: טנור|  וינישסקי, שירונה קנדס יונה ,חודוס טניה, דוניגיאן ריטה, טברס קסיה, עווידא ביורג

 טדי דנבוים שאולי, חודוס מרק: בס|  סלדק זויה, סלומון שלום, קנדל רואי ,בושינסקי אופיר, קוסין אליאב
 .הייט תומר, דוויק'צ
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Part IIIחלק שלישי
38. וֲַאנִי יָדְַעִּתי גֹוֲאלִי ָחי – סופרן )אריה( איוב י"ט:כ"ה-כ"ו; הראש' 

לקורינתים ט"ו:20

וֲַאנִי יָדְַעִּתי גֹוֲאלִי ָחי, וְַאֲחרֹון ַעל ָעָפר יָקּום. וְַאַחר עֹוִרי נְִּקפּו זאת 

ּוִמְּבָׂשִרי ֶאֱחזֶה ֱאלֹוַּה. ּכִי ָקם ַהָּמִׁשיַח ִמן ַהֵּמִתים. ּכְִבכֹור ַהיְֵׁשנִים:

38. I know that my redeemer liveth – Soprano (Air)
Job 19:25: 19:26; I Corinthians 15:20
I know that my redeemer liveth and that he shall stand at the latter 
day upon the earth. After my skin has been destroyed, in my flesh 
shall I see God. But now is Christ risen from the dead, the first 
fruits of them that slept.

39. ּכְמֹו ֶׁשָמוֶת ָּבא - מק’

א' לקורינתים ט"ו:21-22

ּכְמֹו ֶׁשָמוֶת ָּבא ַעל יְדֵי-ַאָדָם, ּכֵן ּגַם ְּתִחּיַת ַהֵּמִתים ִהיא ַעל-יְדֵי ָאדָם. ּוכְמֹו 

ֶׁשּבֹו ַּבָאדָם, ֵמִתים ּכָל ְּבנֵי ָהָאדָם, ּגַם בֵּבן ַהּכָל יְִחיּו לַָעד.

39. For since by man came death – Chorus 
I Corinthians 15:21-22
For 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.

40. ִהּנֵה סֹוד ֲאגִיד לָכֶם - בס

א' לקורינתים ט"ו:51-52

ִהּנֵה סֹוד ֲאגִיד לָכֶם, לא ּכֻּלָם יְִׁשנּו, ּכּולָם ַרק יְִׁשָתנּו, ּכִי ִּבן ֶרגַע ּוּכְֶהֶרף ַעיִן 

ִּבְתקַֹע ּׁשֹוָפר.

40. Behold, I show you a mystery – Bass I Corinthians 15:51-52
Behold, I show you a mystery. We shall not all sleep, but we shall 
be changed, in a moment, in the twinkling of an eye, at the last 
trumpet.

41. יְִּתַקע ַהּׁשֹוָפר – בס )אריה(

א' לקורינתים ט"ו:52

יְִּתַקע ַהּׁשֹוָפר וְיּוְקמּו ַהֵּמִתים לְלא כִּלָיֹון

וְָאז נְִׁשָתנֶה.

41. For the trumpet shall sound – Bass (Air) I Corinthians 15:52
For the trumpet shall sound, and the dead shall be raised 
incorruptible, and we shall be changed.

42. ָאז יְִתַקּיֵם – בס

א' לקורינתים ט"ו:54

ָאז יְִתַקּיֵם ּדְַבר ַהּכָתּוב, 

"ַהָּמוֶת נְִבּלַע לָנֶַצח."

42. Then shall be brought to pass – Bass I Corinthians 15:54
Then shall be brought to pass the saying that is written,
Death is swallowed up in victory

43. ַאּיֵה עֶֹקץ ַהָּמוֶת - בס וטנור )דואט(    

א' לקורינתים ט"ו:55-56

ַאּיֵה הּוא עֶֹקץ ַהָּמוֶת? ַאּיֵה הּוא נְִצחֹון ַהֶקֶבר? עֶֹקץ ַהָּמוֶת הּוא ַהֵחְטא וְכֹוחֹו 

ִהיא ַהּתֹוָרה.

43. Death, where is thy sting? Bass & Tenor (Duet) I Corinthians 
15:55-56
0 death, where is thy sting? 0 grave, where is thy victory?
The sting of death is sin, and the power of sin is the law.

44. הֹודּו לַאדֹנִי - מק’ א' לקורינתים ט"ו:57

הֹודּו לֹו, הֹודּו לֵָאל, ּנֹוֵתן לָנּו ּנִָּצחֹון ְּביַד יֵׁשּוַע ַהָּמִׁשיַח ָהָאדֹון.

44. Thanks be to God – Chorus I Corinthians 15:57
But thanks be to God, who giveth us the victory through our Lord 
Jesus Christ.

45. ָראּוי ַהֶׂשה ַהּנְִטַּבח - מק’

חזון יוחנן ה': 9, 12-14

ָראּוי ַהֶׂשה ַהּנְִטַּבח, ֲאֶׁשר ָקנַנּו לֵאלֹוִהים ְּבדַמֹו, לַָקַחת ּכֹוַח וְעֹוֶׁשר, ָחכְָמה 

ּוגְבּוָרה, ִּתְפֶאֶרת, ּכָבֹוד ּוְבָרכָה. הֹוד וְָהדָר, ּכָבֹוד וָעֹוז ְּתנּו לַּיֹוֵׁשב ַעל ַהּכִֵּסא 

וְלֶַׂשה. )ָהבּו גֹדֶל, ֶׁשַבח, ִתְפֶאֶרת לֵאֹלִהים.( 

לְעֹולִָמים )לַָעד וְלָנֶַצח(

45. Worthy is the Lamb – Chorus Revelation 5:9, 12-13
Worthy is the Lamb that was slain and has redeemed us to God by 
thy blood; to receive power, and riches, and wisdom, and strength, 
and honour, and glory, and blessing. Blessing, and honour, and 
glory, and power, be unto him that sitteth upon the throne and 
unto the Lamb for ever and ever.

46. ָאֵמן – מק’

ָאֵמן.

46. Amen - Chorus
Amen.

Part Iחלק ראשון
Overtureאוברטורה

1. נֲַחמּו - טנור ישעיהו מ':א'-ג'

נֲַחמּו ַעִּמי יאַמר ֱאלֵהיכֶם. ּדְַּברּו ַעל לֵב יְרּוָׁשלַים וְִקְראּו ֵאלֶיָה, ּכִי ָמלְָאה 

ְצָבָאּה,

ּכִי ֲעֹונָּה נְִרָצה. זֶה קֹול קֹוֵרא ַּבִּמדְָּבר, "ַּפּנּו ּדֶֶרְך ֲאדֹנָי; יְַּׁשרּו ָּבֲעָרָבה ְמִסּלָה 

לֵאלֵהינּו."

1. Comfort Ye – Tenor Isaiah 40:1-3
Comfort my people, saith your God. Speak comfortably to 
Jerusalem and cry unto her that her warfare is accomplished, her 
iniquity is pardoned. A voice crying in the wilderness, “Prepare ye 
the way of the Lord, make straight in the desert a highway for our 
God.”

2. ּכָל ּגֶיא – טנור )אריה( ישעיהו מ':ד'

יִּנֵָׂשא ּכָל-ּגֶיא, וְכָל-ַהר וְגְִבָעה יְִׁשָּפלּו. ָהיָה ֶהָעקֹוב לְִמיׁשֹור, וְָהְרכִָסים 

לְִבְקָעה.

2. Every Valley – Tenor (Air) Isaiah 40:4
Every valley shall be exalted and every mountain and hill made 
low. The crooked straight, and the rough places plain.

3. ּכְבֹוד ֲאדֹנָי  - מק’ ישעיהו מ':ה'

וְנִגְלָה ּכְבֹוד ֲאדֹנָי )ּכְבֹודו( וְָראּו )ְּביַָחד( כָל-ָּבָׂשר יְַחּדָו ּכִי ִּפי אדוני ּדִֵּבר.

3. Glory of the Lord – Chorus Isaiah 40:5
And the glory of the Lord shall be revealed, and all flesh shall see 
it together: for the mouth of the Lord hath spoken it.

4. ּכה ָאַמר ֲאדֹנָי – בס

חגיי ב':ו'-ז'; מלאכי ג':1

ּכה ָאַמר ֲאדֹנָי ְצָבאֹות,  "עֹוד ַאַחת ְמַעט ִהיא וֲַאנִי ַמְרִעיׁש ָּׁשַמיִם וְָאֶרץ, 

ַהּיָם )וְּיָם( וְֶהָחָרָבה: ִהְרַעְׁשִּתי ּגֹויִם )ּכל ּגֹויִם ַאְרִעיׁש(

ּוָבאּו ֶחְמּדַת ּכָל-ַהּגֹויִם. ִפְתאֹום יָבֹוא ֶאל-ֵהיכָלֹו ָהָאדֹון ֲאֶׁשר-ַאֶּתם 

ם ִהּנֵה ָבא ָאַמר ֲאדֹנָי ְצָבאֹות." ְמַבְקִׁשים, ּוַמלְַאְך ַהְּבִרית ֲאֶׁשר ָחַפְצֶתּ

4. Thus saith the Lord – Bass Haggai 2:6,7 ; Malachi 3:1
Thus saith the Lord of Hosts; “Yet once, a little while and I will 
shake the heavens, and the earth, and the sea, and the dry land; 
And I will shake all nations, and the desire of all nations shall 
come. 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.”

5. ּוִמי ְמכַלְּכֵל ֶאת-יֹום ּבֹואֹו? - אלט )אריה( מלאכי ג':ב'

ּוִמי ְמכַלְּכֵל ֶאת-יֹום ּבֹואֹו? ּוִמי ָהעֹוֵמד )ְּביֹום( ְּבֵהָראֹותֹו? ּכִי-הּוא ּכְֵאׁש 

ְמָצֵרף, ִמי ָהעֹוֵמד ְּביֹום ּבֹואֹו?

5. But who may abide? - Alto (Air) Malachi 3:2 
But who may abide the day of His coming and who shall stand 
when He appeareth? For He is like a refiner's fire, and who shall 
stand the day of His coming?

6. וְִטַהר – מק’ מלאכי ג':ג'

וְִטַהר ֶאת ְּבנֵי לֵוִי וַיְִּהיּו לַאדֹנִי )לֹו(

ַמּגִיֵׁשי ִמנְָחה ִּבְצדָָקה.

6. And He shall Purify – Chorus Malachi 3:3
And He shall purify the sons of Levi that they may offer unto the 
Lord an offering of righteousness.

7. ָהַעלְָמה ָהָרה – אלט ישעיהו ז':י”ד

ִהּנֵה ָהַעלְָמה ָהָרה וְיֹולֶדֶת ֵּבן, 

וְָקָראת ְׁשמֹו ִעָּמנּו ֵאל. ָהֵאל ִעָמנּו.

7. Behold A Virgin Shall Conceive – Alto Isaiah 7:14
Behold, a virgin shall conceive, and bear a Son, and shall call his 
name Emmanuel; God with us.

8. ְמַבֶּׂשֶרת ִצּיֹון – אלט )אריה(

ישעיהו מ':ט'; ס':א'

ַעל ַהר-ּגָבוַה ֲעלִי ְמַבֶּׂשֶרת ִצּיֹון, ְׂשִאי קֹולְֵך ַבּכַֹח, ָהִריִמי, "ַאל-ִּתיָרִאי." 

ִאְמִרי לְָעֵרי יְהּודָה "ִהּנֵה ֱאלֵהיכֶם. קּוִמי אֹוִרי ּכִי ָבא אֹוֵרְך. ֲעלִי.. 

ּוכְבֹוד ָהֵאל ָעלַיְִך זָָרח."

8. O thou that tellest – Alto (Air) Isaiah 40:9; 60:1
O thou that tellest good tidings to Zion, get thee up into the high 
mountain. Lift up thy voice with strength; lift it up, and be not 
afraid. Say unto the cities of Judah, “behold your God! Arise, 
shine; for thy light is come, 
Arise.. and the glory of the Lord is risen upon thee.”

9. ְמַבֶּׂשֶרת ִצּיֹון - מק’

ישעיהו מ': ט'; ס': א'

ַעל ַהר ּגָבוַה ֲעלִי ְמַבֶּׂשֶרת, ִאְמִרי לְָעֵרי יְהּודָה, "ִהּנֵה ֱאלֵהיכֶם, ּוכְבֹוד ָהֵאל 

זָָרח ָעלַיְִך. ִהּנֵה!"

9. O thou that tellest – Chorus Isaiah 40:9; 60:1
O thou that tellest good tidings to Zion, say unto the cities of 
Judah; “behold your God! The glory of the Lord is risen upon 
thee. Behold!”

10. ּכִי-ִהּנֵה ַהחֹוֶׁשְך יְכֶַּסה-ֶאֶרץ - בס

ישעיהו ס': ב'-ג'

ּכִי-ִהּנֵה ַהחֹוֶׁשְך יְכֶַּסה-ֶאֶרץ, וֲַעָרֶפל לְֻאִּמים; 

וְָעלַיְִך יִזְַרח ֲאדֹנָי, ּוכְבֹודֹו ָעלַיְִך יֵָרֶאה. וְָהלְכּו גֹויִם לְאֹוֵרְך, ּוְמלָכִים לְנֹוגַּה 

זְַרֵחְך.

10. For behold, darkness – Bass Isaiah 60:2,3 
For, behold, darkness shall cover the earth, and gross darkness 
the people. The Lord shall arise upon thee and His glory shall be 
seen upon thee. Gentiles shall come to thy light, and kings to the 
brightness of thy rising. 

11. ּכִי ִהּנֵה יֶלֶד יֻּלַד-לָנּו - מק’

ישעיהו ט': ה'

ּכִי ִהּנֵה יֶלֶד יֻּלַד-לָנּו, ֵּבן נִַּתן לָנּו. וְַּתִהי ַהִּמְׂשָרה ַעל-ִׁשכְמֹו וַּיְִקָרא את ְׁשמֹו 

ֶּפלֶא יֹוֵעץ, ֵאל ּגִּבֹור, ֲאִביַעד, ַׂשר-ָׁשלֹום.

11. For unto Us – Chorus Isaiah 9:6
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, Counselor, the mighty God, the everlasting 
Father, the Prince of Peace.

Pastoral Symphony .1212. סימפוניה פסטורלית

13. וְרֹוִעים ָהיּו ַאז ַּבָׂשדֶה - סופרן

לוקס ב': 8-11, 13

וְרֹוִעים ָהיּו ַאז ַּבָׂשדֶה ׁשֹוְמִרים ַעל ֶעדְֵריֶהם ִעם לַיִל. 

לְֶפַתע, ַמלְַאך ֲאדֹונָי הֹוִפיַע, ּוכְבֹוד ֲאדֹונָי נַּגָּה ְסִביָבם. נְִבָהלּו ֵהם ַעד ְמאֹוד. 

ָאַמר לֶָהם ַאז ַהַּמלְָאך: "ַאל ִּתיָראּו, ּכִי ִהּנֵה ֲאַבֶּׂשר ֶאְתכֶם ְּבׂשֹוַרת ִׂשְמָחה 

לְכָל ָהָעם.

ַהּיֹום ַהּזֶה יּולָד לָכֶם ְּבִעיר ּדָוִד מֹוִׁשיַע, ַהָּמִׁשיַח ָהָאדֹון.”  

ולֶפַתע ּכָל ְצָבא ַהָּׁשָמיִם הֹוִפיַע ִעם ַהַּמלְָאְך,

ְמַׁשְּבִחים ֱאלֹוַה...

13. There were shepherds – Soprano Luke 2:8-11,13
There were shepherds abiding in the field, keeping watch over 
their flocks by night. 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. 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.” And suddenly there was with the angel a 
multitude of the heavenly host praising God, and saying…

14. ֶׁשַבח לֵָאל – מק’ לוקס ב':14

ֶׁשַבח לֵָאל ַּבָׁשָמיִם, ָׁשלֹום ַּבָאֶרץ

לְִבנֵי ָרצֹונֹו

14. Glory to God – Chorus Luke 2:14 
Glory to God in the highest, and on earth peace, good will toward 
men.

15. ּגִילִי ְמאֹד ַּבת-ִצּיֹון – סופרן )אריה(

זכריה ט':ט'-י'

ּגִילִי ְמאֹד ַּבת-ִצּיֹון, ָהִריִעי הֹו ַּבת יְרּוָׁשלַיִם, 

ִהּנֵה ַמלְּכְֵך יָבֹוא לְָך, ַצּדִיק וְנֹוָׁשע הּוא

וְדִֶּבר ָׁשלֹום לַּגֹויִם.

ּגִילִי...

15. Rejoice greatly – Soprano (Air) Zechariah 9:9,10 
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. Rejoice...

16. ָאז ִּתָּפַקְחנָה ֵעינֵי ִעוְִרים - אלט

ישעיהו ל"ה:ה'-ו'

ָאז ִּתָּפַקְחנָה ֵעינֵי ִעוְִרים,

וְָאזְנֵי ֵחְרִׁשים ִּתָּפַתְחנָה.

ָאז יְדַּלֵג ּכַָאּיָל ִּפֵּסַח, וְָתרֹון לְׁשֹון ִאּלֵם.

16. Then shall the eyes of the blind – Alto Isaiah 35:5,6 
Then the eyes of the blind shall be opened, and the ears of the deaf 
shall be unstopped. Then shall the lame man leap as an hart, and 
the tongue of the dumb shall sing. 

17. ּכְרֹוֶעה ֶעדְרֹו יְִרֶעה – אלט וסופרן )דואט( ישעיהו מ:11, מתי י"א: 

28-29

הּוא יְִרֶעה ֶעדְרֹו. ּכְרֹוֶעה ֶעדְרֹו יְִרֶעה,

ּוִּבזְרֹועֹו ְטלִָאים יְַקֵּבץ ּוְבֵחיקֹו יִָּׂשא; ָעלֹות יְנֵַהל. 

ְּפנּו ֵאלַיו ַאֶּתם ָהֲעֵמלִים, ָהֲעמּוִסים

וְהּוא יָנִיַח לָכֶם. ֻעּלֹו ְקחּו ֲעלֵיכֶם וְלְִמדּו ִמֶּמּנּו. ּכִי הּוא ְׁשַפל רּוַח וָענָו 

וְִתְמְצאּו ַמְרּגֹוַע לְנְַפְׁשכֶם:

17. He shall feed his flock – Alto and Soprano Isaiah 40:11 
He shall feed his flock like a shepherd, and he shall gather the 
lambs with His arm, and carry them in His bosom, and shall 
gently lead those that are with young. Come unto Him, all ye 
that labour and are heavy laden and He shall 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. 

18. ֻעּלֹו נִָעים - מתי י"א: 30

ֻעּלֹו נִָעים )הּוא( וְַקל ַמָּׂשאו.

18. His yoke is easy – Chorus Matthew 11:30 
His yoke is easy, and his burden is light. 

INTERMISSION .1919. הפסקה

Part IIחלק שני
20. ִהּנֵה ֵׂשה ָהֱאלֹוִהים - מק’ יוחנן א':29

ִהּנֵה הֵׂשה, הּוא ֵׂשה ָהֱאלֹוִהים

הֵׂשה ַהּנֹוֵׂשא ַחַּטאת ָהעֹולָם:

20. Behold the lamb of God – Chorus John 1:29
Behold the Lamb of God, that taketh away the sins of the world.

21. וְהּוא נְִבזֶה – אלט )אריה(

ישעיהו נ"ג:ג'; נ':ו'

וְהּוא )זֶה הּוא( נְִבזֶה וֲַחדַל ִאיִׁשים, ִאיׁש ַמכְאֹובֹות וִידּוַע חֹולִי. 

ּגֵוֹו נַָתן לְַמּכִים, ּולְָחיַיו נַָתן הּוא לְמֹוְרִטים;

ָּפנַיו לא ִהְסִתיר, ִמּכְלִּמֹות וָרֹוק.

21. He was despised  - Alto (Air) Isaiah 53:3 , 50:6
He is despised and rejected of men: a man of sorrows, and 
acquainted with grief. 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. 

22. ֳחלָיֵנּו הּוא נָָׂשא - מק’

ישעיהו נ"ג:ד'-ה'

ׁשּורּו, ֳחלָיֵנּו נָָׂשא הּוא ַמכְאֹוֵבינּו סָבל הּוא.

ְמחֹולָל הּוא ִמּכָל ְּפָׁשֵענּו, ְמדֻּכָא הּוא ֵמֲעֹונֹוֵתינּו. ּומּוַסר ְׁשלֹוֵמנּו ָעלָיו.

22. Surely He hath borne – Chorus Isaiah 53:4,5 
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.

23. ּוַבֲחֻבָרתֹו נְִרָּפא-לָנּו - מק’

ישעיהו נ"ג:ה'

ּוַבֲחֻבָרתֹו נְִרָּפא-לָנּו:

23. And with His stripes - Chorus
Isaiah 53:5
And with His stripes we are healed.

24. ּכֻּלָנּו ּכַּצאן ָּתִעינּו - מק’

ישעיהו נ"ג:ו'

ּכֻּלָנּו ּכַּצאן ָּתִעינּו, ָּפנִינּו לְדְַרּכֹו ִאיׁש, וַאדֹנִי ִהְפּגִיַע ּבֹו ֵאת ֲעֹון ּכֻּלָנּו.

24. All we like sheep – Chorus Isaiah 53:6 
All we like sheep have gone astray; we have turned every one to 
his own way. And the Lord hath laid on him the iniquity of us all. 

25.רֹוַאיו יַלְִעגּו לֹו – טנור

תהילים כ"ב:ח'

רֹוַאיו יַלְִעגּו לֹו, יְַפִטירּו ְבָׂשָפה, יָנִיעּו רֹאׁש.

25. All they that see him – Tenor Psalm 22:7 
All they that see [him] laugh [him] to scorn. They shoot out their 
lips, they shake their heads.

26. ּגֹל ֶאל ֲאדֹנָי – מק’

תהילים כ"ב:ט', מתי כ"ז:43

ּגֹל ֶאל ֲאדֹנָי וְהּוא יְַפּלְֵטהּו; גַם יִַּצילֵהּו )ָאז גַם יִַּציל אֹותו.( ִאם ּבֹו ָחֵפץ 

ָהֵאל

26. He trusted in God – Chorus Psalm 22:8 Matthew 27:43
He trusted in God that he would deliver him: let him deliver him, 
if he delight in him. 

27. ּכִי ֶחְרָּפה ָׁשְבָרה לִּבֹו - טנור

תהיליםס"ט: כ”א

גְַעַָרְתכֶם ָׁשְבָרה ֶאת לִּבֹו. ָאנּוָׁשה ֶחְרָפת נְָפשֹו. ִקיוַוה הּוא לְִאיׁש לְנֵַחם 

ְּבֶחְמלָה. ַאְך הּוא ֹלא ָמָצא וְֹלא גַם ֶאָחד לְעֹודֵדֹו.

27. Thy rebuke – Tenor Psalm 69:20 
Thy rebuke hath broken his heart. He is full of heaviness. He 
looked for some to have pity on Him, but there was none; neither 
found He any to comfort Him.

28. ַהִּביטּו ּוְראּו ִאם יֵׁש ַמכְאֹוב - טנור

איכה א:י"ב

ַהִּביטּו ּוְראּו, ִאם יֵׁש ַמכְאֹוב ּכְַמכְאֹובֹו.

28. Behold, and see – Tenor Lamentations 1:12 
Behold, and see if there be any sorrow like his sorrow.

29. ּכִי נִגְזַר ֵמֶאֶרץ ַחּיִים - טנור

ישעיהו נ"ג:ח'

ּכִי נִגְזַר ֵמֶאֶרץ ַחּיִים, ִמֶּפַׁשע ַעִּמי נֶגַע לָמֹו.

29. He was cut off – Tenor Isaiah 53:8
He was cut off out of the land of the living. For the transgression 
of Thy people was He stricken.

30. ּכִי לא-ַתֲעזֹוב נְַפׁשֹו לְִׁשאֹול – טנור )אריה(

תהילים ט"ז:י'

ּכִי לא-ַתֲעזֹוב נְַפׁשֹו לְִׁשאֹול וְֹלא ִתֵּתן לְֲחִסידְָך לְִראֹות ָׁשַחת.

30. Thou didst not leave – Tenor (Air) Psalm 16:10
But thou didst not leave his soul in hell; neither didst thou suffer 
Thy Holy One to see corruption.

31. ָעלִיָת לַָּמרֹום – אלט )אריה( תהילים ס"ח:י"ט

ָעלִיָת לַָּמרֹום, ּכֵן ַאָּתה ָׁשִביָת ֶּׁשִבי וְלַָקְחָּת ַמָּתנֹות, ָּבָאדָם וְַאף סֹוְרִרים. יָּה 

ֱאֹלִהים יְִׁשּכֹן ֵּבינֵיֶהם.

31. Thou art gone up on high – Alto (Air) Psalm 68:18
Thou art gone up on high, Thou hast led captivity captive, and 
received gifts for men; yea, even for Thine enemies, that the Lord 
God might dwell among them

32. ּוַמה ּנָאוּו ַעל ֶהָהִרים – סופרן )אריה( ישעיהו נ"ב:ז'

ּוַמה ּנָאוּו ַעל ֶהָהִרים ַרגְלֵי ְמַבֵּׂשר ָׁשלֹום

ּנֹוֵׂשא ְּבׂשֹוַרה טֹוָבה, ַמְׁשִמיַע יְׁשּוָעה;

ּוְמַבֵּׂשר ָׁשלֹום.

32. How beautiful are the feet – Soprano (Air)
Isaiah 52:7
How beautiful are the feet of them who proclaim peace,
who bring good tidings, who proclaim salvation and proclaim 
peace.

33. לָָּמה ָרגְׁשּו ַהגֹויִם – בס )אריה(

תהילים ב':א'-ב'

לָָּמה ָרגְׁשּו ַהגֹויִם יְַחּדָו ּולָָּמה ַהלְֻאִּמים יְֶהּגּו ֵריָקם? ַמלְכֵי ָהֶאֶרץ יְִתיְַּצבּו 

וְרֹוזְנִים נֹוְסדּו יְַחּדָו, ַעל ֲאדֹנָי וְַעל ְמִׁשיחֹו.

33. Why do the heathen rage – Bass (Air) Psalm 2:1-2 
Why do the heathen rage and the people imagine a vain thing! 
The kings of the earth set themselves, and the rulers take counsel 
together against the Lord, and against his anointed.

34. נְנְַּתָקה ֶאת מֹוְסרֹוֵתימֹו - מק’   

תהילים ב':ג'

)ָהָבה( נְנְַּתָקה ֶאת מֹוְסרֹוֵתימֹו וְנְַׁשלִיכָה ֶאת ֲעבֵֹתימֹו )אֹוָתם( ִמֶּמּנּו.

34. Let us break their bands – Chorus Psalm 2:3 
Let us break their bands, and cast away their cords from us.

35. ַהיֹוֵׁשב ַּבָּׁשַמיִם- טנור תהילים ב': ד'

ַהיֹוֵׁשב ַּבָּׁשַמיִם יְִׂשָחק ֲעלֵיֶהם.

יִלְַעג-לָמֹו ֲאדֹנָי.

35. He that sitteth – Tenor Psalm 2:4
He that sitteth in the heavens shall laugh: The Lord shall have 
them in derision.

36. ְּתרֵֹעם ְּבֵׁשֶבט ַּבְרזֶל - טנור )אריה(

תהילים ב':ט'

ְּתנְַּפָצם ְּבֵׁשֶבט ַּבְרזֶל. ְּתנְַּפָצם ּכִכְלִי יֹוֵצר.

36. Thou shalt break them - Tenor (Air) Psalm 2:9
Thou shalt break them with a rod of iron. Thou shalt dash them in 
pieces like a potters vessel.

37. ַהלֲלּויָּה - מק’

חזון יוחנן: י"ט: 6; י"א:15; י"ט:16

ַהלֲלּויָּה! ּכִי ֲאדֹנָי ְצָבאֹות )הּוא( ַמלְּכֵנּו.

ַמְמלֶכֶת ָהעֹולָם נְִהיְיָתה ַמְמלֶכֶת ֲאדֹנָי ּוְמִׁשיחֹו. וְהּוא יְִמֹלְך לַָעד וְלָנֶַצח. ֶמלְֶך 

ַעל ּכָל )ַה(ְּמלָכִים וֲַאדֹון )ּכָל ָה(ֲאדֹונִים. ַהלֲלּויָּה! 

37. Halleluiah – Chorus Rev. 19:6; 11:15; 19:16.
Alleluia! For the Lord God omnipotent reigneth. The kingdoms 
of this world are become the kingdoms of our Lord, and of his 
Christ. And he shall reign for ever and ever. King of Kings, and 
Lord of Lords. Alleluia!


